
ُْع  اْْلموماِمعِ َجم
/ِلـ

بِك  يِن ابن السُّ تماُج ادلِّ
رمِِحمُه اهلل



امُّ  اُف الْعم اإِلْْشم
يْخِ فمِضيلمُة  بِْد اْْلمِميِد . د/ الشَّ ِن بِن عم سم ُُبمارِيحم

التَّْشِجيِ  ْرِض وم اُد الْعم /إِْعدم
ْهدومْعُد  بِْداهلِل الْفم بِنُْت عم

تمْدِقيُقهُ  تُُه وم عم اجم :املشايخ/ ُمرم
يوسف الفايد. د-اعمر بهجت . د-عبداهلل ادلاغستاين 

اِئ  /اتلَّْحِكيُم انلِّهم
ُعوِديَّةُ  اْْلمْمِعيَُّة الِْفْقِهيَُّة السُّ







خطبة الكتاب



املقدمة

اْلمدلة

وصحبهوآهلملسو هيلع هللا ىلص الصالة ىلع انليب 

اتلرضع إىل اهلل عز وجل

«َجع اْلوامع»اْلديث عن كتاب 

ٍم يُؤِذُن  ُدكم اللُهمَّ ىلع نِعم مم َنم
اْلمُد بازدياِدها، ونُصيل ىلع

ِة  مَّ
ُ
نبيِّكم حمّمٍد هادي األ

ا وأصحابِه، مآهِلِ لِرمشاِدها، وىلع 
ِت  ُروُس قمامم طوُر ِلُعيالطُّ وِن والسُّ

واِده قامم بياِضها وسم .ااأللفاِظ مم
ُع إيلكم يف منِع املوانِ  نرضم ن وم ع عم

«َجِع اْلواِمع»إكماِل 



املقدمة

«َجع اْلوامع»اْلديث عن كتاب 

اآليت من فن األصول 
املحيط باألصلنيبالقواعد القواطع

الوارد من زهاء مائة 
مصنف

 ىلع املحيط بزبدة ما يف ْشحّ 
د مع مزي« واملنهاج« »املخترص»

كثي

عِد اآليِت من فمنِّ األصوِل بالقوا
القواِطع، ابلالِغ ِمن اإلحاطِة 
بلمغم ذموِي اِْلدِّ  باألصلنِي مم

والتّشمِي، الوارِِد ِمن زُهاِء مائةِ 
نهالا يُروي ويممي،  ُمصنٍَّف مم

حّ   ىلع املحيِط بُزبدِة ما يف ْشم
ٍد معم مزي« املنهاج»و « املخترص»

.كثي



رِصُ يف مقّدماٍت  ينحم وم
وسبعِة ُكتُب

ينحرص يف

سبعة كتبمقدمات

يف القرآن : األول
يف السنة: اثلاينومباحث األقوال

يف القياس: الرابعيف اإلَجاع: اثلالث

يف اتلعادل : السادسليف االستدال: اخلامس
والرتاجيح

يف االجتهاد: السابع



الالكم يف املقدمات



تعريف أصول الفقه

معرفتُها: وقيلدالئل الفقه اإلَجايلة
صوُل الِفقه»

ُ
قِه دالئُِل الفِ : «أ

تُ : اإلَجايلَّة، وقيلم  .هامعِرفم



صويل
ُ
تعريف األ

العارف بها

وبطرق استفادتها

ومستفيدها

صويلُّ »
ُ
العارُِف بها، : «واأل

تِها  وبُِطُرِق اسِتفادم
.وُمستفيِدها



الفقه

تعريفه

ية العلم باألحاكم الرشعية العمل
يةاملكتسب من أدتلها اتلفصيل

ِم العلُم باألحاك: «الِفقهُ »و 
سُب الرشعّية العملّية، املكت

.ِمن أدتلها اتلفصيلية



اْلكم

تعريُفه

ن خطاب اهلل املتعلق بفعل امللكف م
حيث إنه ملكف

ِخطاُب اهلِل : «اْلُكمُ »و 
 ِمن املتعلُِّق بفعِل الُملكَِّف 
.حيُث إنَُّه ُملكَّف



اْلاكم

ال حكم إال هلل

ِمن ثممَّ ال ُحكمم إال هلل .وم



مسألة اتلحسني واتلقبيح العقليني

بمعىن مالءمة الطبع ومنافرته

عقيل

صفة الكمال وانلقص

عقيل

ترتب اذلم اعجالا والعقاب آجالا 

واْلُسُن والُقبُح بمعىن 
مالءمِة الطبِع وُمنافمرته، 

ِة الكماِل وانلَّقص  ..  وِصفم
عقيلٌّ 



قلينيمسألة اتلحسني واتلقبيح الع

هبمعىن مالءمة الطبع ومنافرت

صفة الكمال وانلقص

ترتب اذلم اعجالا والعقاب آجالا 

اْلمهور

ْشيع

املعزتلة

عقيل

مِّ اعِجالا  تُّب اذلَّ وبمعىن تمرم
، .. والِعقاِب آِجالا  ْشيعٌّ

.خالفاا للمعزتلة



اتلحسني واتلقبيح 

شكر املنعم واجب

:  األشاعرة
بالرشع

:  املعزتلة
بالعقل

وُشكُر الُمنِعم واِجٌب حكم األشياء قبل الرشع
بالرشِع، ال العقل



حكم األشياء قبل الرشع

ال حكم

حتكيم العقل: املعزتلة

فإن لم يقِض؛ فأقوال

اْلظر

اإلباحة

الوقف

بلالرشع،قبلم ُحكمم وال
ُوروِدهِ،إىلموقوٌف األمرُ 

ِت  مم ،املعزتلةُ وحكَّ العقلم
:هلمفثاثِلُها..يقِض لمفإن

ةواإلباحاْلظرِ عنالوقُف 



املحكوم عليه

الغافل

ممتنع: الصواب

غي ممتنع: وقيل

امللُجأ

ممتنع: الصواب

غي ممتنع: وقيل

الُمكرمه

يحممتنع ىلع الصح

غي ممتنع: وقيل

ومالّصواُب امتناُع تكليِف 
أ، وكذا  الغافِل والُملجم
و الُمكرمهِ ىلع الصحيح، ول
اتُِل  ثِمم القم

م
تِل، وأ ىلع القم

ه .إِليثارِهِ نفسم



تعلّق األمر باملعدوم

ا يتعلّق به ت: األشاعرة علُّقا
خالفاا للمعزتلةمعنوياا

عدُ  لَُّق األمُر بالمم يمتمعم وِم وم
عنويًّا،  ا مم لُّقا خالفااتمعم
لمة ِ

.للُمعزتم



اُب إن اقتىض اخلط

الِفعلم 
ا اقتضاءا جاِزما

فإجياٌب 
ماقتضاءا غي جاز

فندب
الرتك

ا اقتضاءا جازما
فتحريمٌ 

ماقتضاءا غي جاز
بنيه خمصوص

فكراهة
صبنيه غي خمصو

فخالف األوىل
اتلخييم 
فإباحة

علم فإِن اقتمىض اخِلطاُب الفِ 
ا  أو فإجياٌب،.. اقتضاءا جاِزما

كم فندٌب، أو الرتَّ .. غيم جاِزٍم 
ا  فتحِريٌم، أو غيم .. جاِزما

..  جاِزٍم بنيٍه خمُصوٍص 
ُصوٍص  ٌة، أو بغِي خمم .. فكراهم
يم فِخالُف األوىل، أو اتلخي

.فإباحةٌ .. 



اْلكُم الوضيع

سبٌب 

ْشٌط 

مانِعٌ 

صحيحٌ 

فاِسدٌ 

ا، رمدم سبباا، وْشطا وإن وم
ا،  ا، وصحيحا ومانِعا

ا  فومضعٌ .. وفاِسدا



األحاكم اتللكيفيةتعريفات 

ُعِرفمت من اتلقسيم السابق

وقد ُعِرفمْت حدودها



الفرض والواجب

مرتادفان

خمتلفان: وقيل

نوع اخلالف

لفظياخلالف 

رُض »و  « الواجُب »و « الفم
يب

م
ُمرتاِدفاِن، ِخالفاا أِل
.حنيفة، وهوم لفِظيٌّ 



املندوب، واملستحب، 
واتلطوع، والسنة

هل يه مرتادفة؟

مرتادفةٌ 

ةغي مرتادف: وقيل

نوع اخلالف

اخلالف لفظي

، «واملستحُب »، «واملندوُب »
«  والسّنة»، «واتلطّوع»

مرتاِدفمٌة، خالفاا بلعِض 
أصحابِنما، وهو لفظيٌّ 



؟هل جيب املندوب بالرشوع

يهال جيب بالرشوع ف

اْلمهور

وب ويُستثىن وج
إتمام اْلج

هجيب بالرشوع في

اإلمام أبو حنيفة

وع،  ُب بالرشُّ ِ
وال جيم

ِخالفاا أليب حنيفة، 
؛ ألنّ  ووجوُب إتماِم اْلمجِّ

نفلمُه كفرِضه نيَّةا 
وكّفارةا وغيهما



السبب

تعريفه

ه هو ما يُضاف اْلكم إيله للتعلق ب
من حيث إنه معرِّف أو غيه

ما يُضاُف : «والسبُب »
ن اْلُكُم إيلِه للتعلُِّق بِه م

رٌِّف أو غُيه حيُث إنُّه ُمعم



الرشط

يأيت« والرشُط »يأيت يف مباحث دالالت األلفاظ



املانع

تعريفه

:هو وصف

منضبطظاهروجودي
معرف 
نقيض 
اْلكم

مثاهل

األبوة يف
القصاص

يُّ الوصُف الوجودِ : «واملانِعُ »
رُِّف  الظاهُر املنضِبُط الُمعم
بّوِة يف

ُ
نقيضم اْلُكم، اكأل

القصاص



الصحة

تعريفها

موافقة ذي الوجهني 
ا :وقيلالرشعم مطلقا

يف العبادة

إسقاط القضاء

يف العقد

موافقة ذي الوجهني
ا الرشع مطلقا

موافقُة ذي : «والصّحةُ »
، وقيلم  عم نِي الرشَّ يف: الوجهم

العبادِة إسقاُط القضاء



ةما يرتتب ىلع الصح

يف العقد
آثاره

يف العبادة

إجزاؤها
اإلجزاءتعريف 

سقوط 
اتلعبد

إسقاط: وقيل
القضاء

زاءواإلجالفرق بني الصحة 
اإلجزاء
خاص 

باملطلوب
:  وقيل

بالواجب

تُُّب أثم : وبصحِة العقدِ  ِره، ترم
: ، أيإجزاُؤها: والعبادة

عبُّد، ِكفايتُها يف سقوِط اتل
إسقاُط القضاِء، : وقيلم 

تمصُّ  ِب، باملطلواإلجزاءُ وَيم
بالواِجب: وقيلم 



(نابلطال)مقابل الصحة 

وهو الفساد

عند اْلمهور

ةخالفاا للحنفي

، وهو «ابُلطالنُ »وُيقابِلُها 
، ِخالفاا أليب «الفسادُ »

حنيفة



األداء
تعريفه

هو فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه

هو فعل اللك: وقيل
املؤّدى

ما فُِعل
الوقت

ا هو الزمان املقدر هل ْشاعا مطلقا

-فِعُل بعِض : «األداء»و 
ما دخلم وقتُه -كِّ : وقيلم 

ما : قبلم خروِجه، واملؤّدى
، و  الزماُن : «الوقُت »فُِعلم

ا ُر هُل ْشاعا ُمطلقا املقدَّ



القضاء

تعريفه

فِعُل كِّ ما خرج 
وقُت أدائه

ابلعض: وقيل

املقضُّ 

املفعول

–فِعُل كِّ : «القضاءُ »و 
ما خرجم وقُت -بعِض : وقيلم 

بمق هل أدائه، استدرااكا مِلا سم
ا، و  ُمقتمٍض للفعِل مطلقا

املفعوُل : «املقضُّ »



اإلاعدة

فعُل الُمعاد يف وقت األداء

لُعذر: وقيلخللل: قيل

فالصالة املكررة 
معادة

فِعلُُه يف وقِت : «اإلاعدةُ »و 
خِلملٍل، وقيلم : األداء، قيلم 

الُة املكّررُة  لُعذٍر، فالصَّ
ةٌ  ادم ُمعم



الرخصة
تعريفها

يه تغي اْلكم الرشيع
إىل سهولة

لعذر
مع قيام السبب للحكم األصيل

:أقسامها وأمثلتها
رخصة واجبة

أكل امليتة
رخصة مندوبة
القرص للمسافر

مباحة
لمم السَّ

خالف األوىل
فطر مسافر ال جيهده الصوم

م  يَّ واْلُكُم الرّشيعُّ إن تمغم
إىل ُسهولٍة ِلُعذٍر مع قياِم 
بِب للُحكِم األصيل  . .السَّ
فرُخصة، كأكل امليتة، 

لمم، وفِطر  والقرص، والسَّ
مسافر ال جُيهده الّصوم، 
ا،  واجباا، ومندوباا، ومباحا

وىلم 
م
وخالف األ



العزيمة

تعريفها

لم يتغي اْلكمإن 

أو تغّي ولكن ال لعذر ىلع
وجه اتليسي

ةٌ .. وإالَّ  ِزيمم فعم



ادليلل

تعريفه

ما يُمكن اتلوصل بصحيح انلظر فيه إىل
مطلوب خربي

العلم عقيبه

رضوري: وقيلمكتسب: قيل

ما يُمِكُن : «وادليلُل »
رِ  ُل بصحيِح انلَّظم  فيِه اتلوصُّ

 ، يٍّ ربم إىل مطلوٍب خم
واختلفم أئّمتُنا هل الِعلمُ 

ٌب؟ ِقيبمُه ُمكتمسم عم



اْلمدُّ 

تعريفه

املطرد : وُيقالهو اْلامُع املانع
املنعكس

اْلماِمُع املانِع،: «واْلمدُّ »
رُِد الُمنعمِكس: وُيقال الُمطَّ



الالكم يف األزل

هل يسىم خطاباا؟

يسىم: قيل
ال: وقيلخطاباا

هل يتنوع؟

ال: وقيلعيتنوّ : قيل

..والالكُم يف األزِل 
ال يُسىّم خطاباا،: قيل

ال يمتنوَّع: وقيل



ر انلَّظم

تعريفه

هو الِفكر املؤدي إىل

أو ظنعلمٍ 

رُ »و الِفكُر الُمؤّدي: «انلَّظم
إىل ِعلٍم أو ظن



اإلدراك

حبُكم

تصديق

غي جازم جازم

بال حكم

تصّور

..  بال ُحكٍم : «اإلدراكُ »و
رٌ » .. ، وحِبُكٍم «تصوُّ

«تمصِديٌق »



اتلصديق اْلازم

ال يقبل اتلغّي 

ِعلم

القابل للتغي

اعتقاد

إن طابق الواقع

فصحيح

عإن لم يُطابق الواق

ففاسد

اِزمُه اذلي ال يمقبمل  وجم
م  ، والقابُِل «ِعلمٌ ».. اتلغيُّ

، صحيٌح إن «اعتقادٌ ».. 
، فاِسٌد إن لم  طابمقم

يُطابِق



زماتلصديق غي اْلا

الراجح

ظن

املرجوح

وهم

املساوي

شك

نٌّ ».. وغُي اْلماِزِم  ، «ظم
كٌّ »، «وومهمٌ » ؛ ألنُه إّما «وشم

رُجوٌح، أو ُمساوٍ  راِجٌح، أو مم



الِعلم
تعريفه

رضوري

حكم اذلهن : ومُحدَّ بأنه
اْلازم املطابق ملوجب

رضوري ال يُمكن : وقيل
حّده

ي يعرس حّده، فالرأ: وقيل
اإلمساك عن تعريفه

هل يتفاوت يف 
جزئياته؟

باعتبار
اْلقيقة

:  املحققون
تال يتفاو

:  األكرثون
يتفاوت

باعتبار
تاملتعلقا

يتفاوت

،: قال اإلمام: «والِعلمُ » رضوريٌّ
هو حكُم اذلهِن : ثم قال

:  لم اْلازُم الُمطابُِق مِلوِجب، وقي
، وقال إماُم  رضوريٌّ فال ُُيمدُّ

، فالّرأُي : اْلرمني رِسٌ عم
ال اإلمساُك عن تعريِفِه، ثمَّ ق

ال يتفاومت، إنَّما: املحققون
اتاتلفاوت بكرثِة املتعلَّق



اْلهل

تعريفه

م تصّور املعلو: وقيلصودانتفاُء الِعلِم باملق
ىلع خالف هيئته

انتفاُء الِعلِم : «واْلمهُل »
رُ : باملقصوِد، وقيلم  تمصوُّ

هِ املعلوِم ىلع خالف هيئت



السهو

تعريفه

اذلهول عن املعلوم

هوُ » ُهوُل عن : «والسَّ اذلُّ
علُوم المم



ن اْلمسم

تعريفه

هو املأذون فيه

:ويشمل

الواجب

املندوب

املباح

:مسألةفوفعل غي امللك: قيل
نُ » ا، املأذوُن، واجبا : «اْلمسم

ا، قيلم  :ومندوباا، وُمباحا
َّف فِعُل غِي الُملكم وم



القبيح

تعريفه

املنيه

ولو بالعموم، فدخلم 

اْلرام

املكروه

خالف األوىل

ليس : وقيل
ا املكروه قبيحا 
وال حسناا

املنيه ولو: «القبيحُ »و
لم ِخالف  خم بالُعموِم، فدم

األوىل، وقال إماُم 
ُه ليسم املكرو: اْلمرمني

ناا سم ا وال حم قبيحا



ما جيوز تركه هل يوصف بالوجوب؟

جائز الرتك 
ببالوجواليُوصف

جائز الرتك: وقيل
وبقد يوصف بالوج

وجوب الصوم ىلع اْلائض: مثل
واملريض واملسافر

جيب ىلع املسافر فقط: وقيل

جيب عليه أحد الشهرين: وقيل

اخلالف 
لفظي

:مسألة
ِك ليسم بِواِجب ، جائُز الرتَّ

جِيُب : وقالم أكرُث الفقهاء
وُم ىلع اْلائِض وامل ريِض الصَّ

ر املسافِ : واملسافِر، وقيل
عليِه : ُدونمُهما، وقال اإلمام

يِن، واخلُلُف  أحُد الّشهرم
لفِظيٌّ 



املندوب

هل املندوب مأموٌر به؟

مأموٌر به جمازاا: وقيلمأموٌر به حقيقة: قيل

هل املندوب ملكٌّف به؟

ا ب: األصح ملكٌّف به: وقيلهليس ملكَّفا

«باحامل»جيري اخلالف يف 

ِه وِِف كوِن املندوِب مأموراا ب
ليسم : ِخالٌف، واألصحُّ 

ا بِه، وكذا الُمباح ُملكَّفا



حد اتللكيف

إلزام ما فيه ُُكفة

فال يدخل املندوب

طلب ما فيه: وقيل
ُُكفة

فيدخل املندوب

وِمن ثممَّ اكنم اتللكيُف 
إلزام ما فيِه ُُكفٌة، ال 
طلبُه، ِخالفاا للقايض



أحاكم املباح
ليس جبنٍس للواجب

املباح جنٌس للواجب: وقيل
اخلالف لفظي

غي مأمور به من حيث هو
مأمور به: وقيل

اخلالف لفظي
اإلباحة حكم ْشيع

حكٌم عقيل: وقيل

أنَّ املباحم ليسم : واألصحُّ 
جبنٍس للواِجب، وأنَُّه غيُ 
مأموٍر بِه ِمن حيُث هو، 

، وأنَّ  واخلُلُف لفظيٌّ
اإلباحةم ُحكٌم ْشيِعّ 



إذا نُسخ الوجوب

بيق اْلواز: الصواب

عدم اْلرج: أي

بقيت اإلباحة: وقيل

بيق االستحباب: وقيل

وأنَّ الوجوبم إذا نُِسخ بيقم 
عدم اْلرج، : اْلواز، أي

: اإلباحُة، وقيلم : وقيل
االسِتحبماب



الواجب املخّي 
:األمر بواحد من أشياء يُوجب

ا ال بعينه واحدا
اللك: وقيل

ويسقط بواحد
ا معّيناا عند اهلل: وقيل واحدا

فإن فعل غيه سقط
هو ما َيتاره امللكف: وقيل

:مسألة
األمُر بِواِحٍد ِمن أشياءم 
يِنِه،  ا ال بِعم يُوِجب واِحدا

مسُقط بوا: وِقيلم  ، وي ِحٍد، اللُكَّ
، فإن: وقيلم  ٌ الواِجُب ُمعمنيَّ

قط، وقيلم  وم ه: فمعل غيمُه سم
تمارُُه امللكَّف ما َيم



الواجب املخيَّ 

إن فعل اللك

الواجب أعالها: فقيل

إن ترك اللك

يعاقب ىلع أدناها: فقيل

: فقيلم .. فمإن فمعل اللُكَّ 
ها  كم الواجُب أعالها، وإن ترم

اهايُعاقمُب ىلع أدن: فقيلم .. 



اْلرام املخّي 

جيوز حتريم واحد ال بعينه

ويه اكملخي

ال جيوز: وقيل

لغة: وقيلعقالا : قيل

ُوُز حتِريُم واحٍد ال  وجيم
يِنِه، ِخالفاا للُمعزتِ  لمة، بِعم
، وقيلم  يَّ لم: ويهم اكلُمخم

ة تمرِد بِه اللُّغم



فرض الكفاية

تعريفه

اعلهمهمٌّ يُقصد حصوهل من غي نظٍر باذلات إىل ف

األفضلية

ايةفرض العني أفضل من الكف

عنيالكفاية أفضل من ال: وقيل

:مسألة
ُد ُمِهمٌّ يُقصم : «فرُض الِكفايمةِ »

ٍر باذلّ  اِت حصوهُلُ ِمن غِي نمظم
ستا

ُ
ُه األ مم ُذ إىل فاِعِله، وزمعم

منِي وأبوُه أفضم  لم وإماُم اْلمرم
من العمني



فرض الكفاية

واجٌب ىلع ابلعض

ابلعض مبهم

معنيَّ عند اهلل: وقيل

ن قام به: وقيل مم

:  اْلمهور
واجٌب ىلع اللك

وهوم ىلع ابلعِض ِوفاقاا 
، ِخالفاا  لإلمام، ال اللكِّ

يِخ اإلمام واْلمهور،  للشَّ
ٌم، : والُمختارُ  ابلمعُض ُمبهم

ٌ عندم اهلل، وق: وقيلم  : يلم ُمعمنيَّ
ن قامم بهِ  مم



يه؟هل يلزم فرض الكفاية بالرشوع ف

ال يتعنّي : وقيليهيتعنّي بالرشوع ف
وِع ىلع ُ بالرشُّ يمتعنيَّ األصحِّ وم



سّنة الكفاية

كفرضها

رِض  فم هاوُسنَُّة الِكفايِة كم



تهالواجب املوّسع وق

سعالقول بإثبات الواجب املو

َجيع وقته وقت : األكرث
ألدائه

وهل جيب ىلع املؤخر العزم ىلع
االمتثال؟

جيب: وقيلالجيب: اْلمهور

املنكرون 
للواجب 

املوسع

ِت األكرُث أنَّ َجيعم وق: مسألة
هِر جوازاا وَنوه، وقٌت  الظُّ

ُب ىلع الُمؤم  ِ
ِر ألدائه، وال جيم خِّ

ا العمزُم ىلع االمتثاِل، ِخالفا 
وم ِلقم



املنكرون للواجب املوّسع

:  وقيل
الوجوب 
ل يتعلّق بأوّ 
الوقت

فإن أّخره 
عنه

فقضاء

:  وقيل
الوجوب 
ر يتعلّق بآخ

الوقت

فإن قّدمه 
عنه

فتعجيل

لق يتع: وقيل
باْلزء اذلي
يتصل به 

األداء

فآخر .. وإال 
الوقت اذلي

ل يسع الفع
وال يفضل 

عنه

ل إن أىت به يف أو: وقيل
الوقت، فهو موقوف

إن بيق إىل
آخر الوقت 

بصفة 
اتللكيف

اكن فعله 
واجباا

إن لم يبقم 

فنفل 

..  األّول، فمإن أّخرم : وقيلم 
اآلخُر، فإن: فقضاٌء، وِقيلم 

م  تمعِجيٌل، واْلنف.. قمدَّ : يَّةُ فم
لم بِه األداُء من  ما اتَّصم

فاآلِخُر، .. الوقِت، وإال 
مم : والكرخُّ  وقعم .. إن قمدَّ

اواِجباا برشِط بمقائِِه ُملكَّ  فا



من أّخر الواجب املوسع

مع ظن املوت

عىص 
باتّفاق

فإن اعشم 
وفعله

:  اْلمهور
أداء

ءقضا: وقيل

مع ظن السالمة

ه ما ليس وقت
العمر

ال: فالصحيح
يعيص

يعيص: وقيل

ما وقته العمر
اكْلج

يعيص فيه
باملوت

ال : وقيل
يعيص

رم مع ظنِّ املوِت  ن أخَّ .. ومم
له  عم ، فإن اعشم وفم ..عىصم

أداٌء، والقاضيان: فاْلُمهورُ 
ٌء، قضا: أبو بكر واْلسنيُ 

رم مع ظنِّ الّسالمة  ن أخَّ .. ومم
ال يعيص، : فالصحيحُ 

جُبالِف ما وقتُه الُعمُر اكْل



هاملقدور اذلي ال يتم الواجب إال ب

واجب

ليس بواجب: وقيل

ا: وقيل إن اكن سبباا، ال ْشطا

ا: وقيل إن اكن ْشطا

ْشعيًّا

وجب

عقلياا، أو اعديّا

لم جيب

ُب املقدوُر اذلي ال يمِتمُّ الواجِ 
إاّل بِه واِجٌب ِوفماقاا 

ين، وثاثِلُها ِ
نم إن اك: لألكرثم

الم سبباا اكنّلاِر لإلحراق، وق
نيِ  مم ا إن اكنم ْشطا : إماُم اْلمرم

قِليًّا أو اعِديًّ  ِعيًّا، ال عم اْشم



كهما ال يتم ترك اْلرام إال برت

وجب تركه

فراعن
إن اختلطت امرأته

بأجنبية

حرمتا

إن طلّق معّينة ثم 
نسيها

ائهحرم عليه َجيع نس

مِ  رَّ رم تمرُك الُمحم ذَّ فلو تمعم
ِيهِ  ِك غم ب،.. إاّل برِتم ومجم

ٌة  ت منكوحم أو اختملمطم
تا، أو .. بِأجنمِبيٍَّة  ُرمم حم

مِسيمها يَّنمةا ُثمَّ ن لَّقم ُمعم طم



مطلق األمر هل يتناول املكروه؟

ال يتناول املكروه

كروهةفال تصح الصالة يف األوقات امل

تصح: وقيل

يتناوهل: وقيل

ُل  ُمطلمُق األمِر ال يمتناوم
، املكروهم، ِخالفاا للحنفيَّة
فال تمِصّح الصالُة يف 

األوقاِت املكروهِة وإن 
اكنت كراهةم تمزِنيٍه ىلع 

الصحيح



الواحد بالشخص

إن لم يكن 
هل إال جهة 

واحدة

فال خالف 
يف امتناع

كونه مأموراا 
به منهيًّا 

عنه

وإن اكن هل جهتان، اكلصالة يف
ادلار املغصوبة

تصح وال يثاب: فاْلمهور

تصح ويثاب: وقيل

لب ال تصح ويسقط الط: وقيل
عندها ال بها

ال صحة وال سقوط: وقيل

ت خِص هل ِجهم اِن أما الوماِحُد بالشَّ
غُصوِب  الِة يف المم .. اكلصَّ

، وال يُثاب: فاْلُمهور ، تمِصحُّ
:  ماميُثاُب، والقايض واإل: وقيلم 

مسُقُط الطلُب  ، وي ال تمِصحُّ
ها، وأِحمدُ  ةم : عندم وال الِصحَّ

سقوطم 



اتلائب اخلاِرج من املغصوب

آٍت بواجب

حبرام: وقيل

صية هو ُمرتبك يف املع: وقيل
مع انقطاع تكليف انليه

وهو مسلك دقيق

باا واخلاِرُج ِمن املغصوِب تمائ
:  آٍت بواِجٍب، وقالم أبو هاِشم
:حبراٍم، وقالم إماُم اْلرمني
ع هو ُمرتمِبٌك يف املعصيِة م

انقطاِع تكليِف انلَّيِه، 
وُهو دمِقيق



 إن الساقط ىلع جريح يقتلهُ 
راستمر، وكفؤه إن لم يستم

يتخّي : وقيليستمر: قيل

اتلوقفال حكم فيه: وقيل

لُه والّساقُِط ىلع جريٍح يمقتُ 
، وكفؤمُه إن لم  إن استممرَّ

مستمِمر، و: قيلم .. يستمِمر  : قيلم ي
نيِ  ، وقال إماُم اْلرمم : يتخيَّ
ال ُحكمم فيِه، وتوقَّفم 

الغزايل



اتللكيف باملحال

جوازه

ا ا: وقيلجائز مطلقا ممتنع مطلقا

:وقيل

إن اكن 
ا  ممتنعا

لم : ذلاته
جيز

جاز.. وإال 

ريد باتللك: وقيل
ُ
يف إن أ

باملحال

لطلب الفع

فهو حمال 
من العالِم 
باستحالة 

وقوع 
الطلب

ورود 
الصيغة، 
د وليس املرا
بها طلباا

عفغي ممتن

وقوعه

وقوع : اْلقُّ 
املمتنع 

بالغي ال 
باذلات

:  وقيل
واقعان

وُز اتلَّلكيُف بالُمحاِل مط ا، جيم لقا
نعم أكرُث املعزتلِة والشيخُ   أبو ومم

حاِمد وابُن دقيق العيد ما ليسم 
ِم و لِّق الِعلِم بعدم ا تِلمعم قوِعه، ممتِنعا

لم الُمحا: واآلمديُّ وُمعزتلُة بمغدادم 
كونمه : ذلاتِه، وإماُم اْلرمني

.مطلوباا، ال ُورودم صيغِة الّطلب
، ال وقوُع املمتنِع بالغيِ : واْلقُّ 

باذلات



هل حصول الرشط الرشيع ْشط يف
صحة اتللكيف؟

ا يف صحة اتللكيف ليسم ْشطا

ْشٌط : وقيل

وعويه مفروضة يف تكليف الاكفر بالفر

ِط  األكرُث أنَّ حصولم الرشَّ
ا يف الرّشيعِّ ليسم ْشطا
ِة اتللكيف، ويه  ِصحَّ

ٌة يف تكليِف ال اكفِر  مفروضم
بالفروع



تكليف الكفار بفروع الرشيعة

ا: الصحيح وقوعه مطلقا

يف األوامر وانلوايه

ا: وقيل ممتنع مطلقا

رخماطبون بانلوايه دون األوام: وقيل

املرتّد ملكف دون غيه: وقيل

اخلالف: قيل

مفروض يف خطاب 
يله اتللكيف وما يرجع إ

من الوضع

ا يف :وليس مفروضا

اإلتالف واْلنايات

وترتب آثار العقود

ِخالفاا أليب–وقوُعُه : والصحيحُ 
وأكرِث اإلسفراييينحامد 
ا، ولقومٍ -اْلنفيَّةِ  يف: ُمطلقا

فيمن: األوامِر فقط، وآلخرين
: عدا املرتّد، قالم الشيُخ اإلمام

ِف واخِلالُف يف خطاِب اتللكي
وما يمرِجع إيلِه من الوضع، ال 

 آثاِر اإلتالِف واِْلناياِت وترتُِّب 
العقود



ال تكليف إال بفعل

رامللكّف به يف األم

الفعل

بال خالف

امللكف به يف انليه

كف انّلفس عن الفعل

هفعل ضد املنيه عن: وقيل

انتفاء الفعل: وقيل

:مسألة
ال تمكِليفم إاّل بِِفعٍل، 

َُّف بِِه يف انلَّيه :  فالُملكم
، أي فُّ االنتهاُء، ِوفاقاا: الكم

ُل فِع: للشيِخ اإلمام، وقيلم 
، وقالم قمومٌ  اءُ : الضدِّ ، االنِتفم

ُط قمصُد الرتَّ : وقيلم  كيُشرتم



ك؟قصد الرت: هل يشرتط يف امتثال انليه

ال يشرتط: وقيليشرتط: قيل

ُط قمصُد الرتَّ : وقيلم  كيُشرتم



األمر يتعلّق بالفعل
قبل املباْشة

ليتعلق به الفع

ا إلزاما

بعد دخول 
وقته

ا إعالما

قبل دخول 
وقته

حال املباْشة
مر يست: األكرث

ةحال املباْش
عينقط: وقيل

ال يتوجه إال عند : وقيل
املباْشة

وهو اتلحقيق
لبُِّس فالممالُم قبلها ىلع اتل
نيِهِّ  بالكفِّ المم

واألمُر عند اْلمهوِر يمتعلَُّق 
عد بالِفعِل قبل املباْشِة، ب

ا، وقبله  ُدخوِل وقِته إلزاما
ا، واألكرثُ  مْستمِمرُّ حا: إعالما لم ي

ِة، وقال اإلمام  الُمباْشم
ال : ميمنقِطُع، وقال قو: والغزايلُّ 

ُه إالَّ عند املباْشِة، و هو يمتوجَّ
اتلحقيُق، فالممالُم قبلها ىلع

نيِهِّ  .اتللبُِّس بالكفِّ المم



ا برشط يت حقق امللكف به إذا اكن وقوعه مرشوطا
انتفاؤه عند وقته هل يصح اتللكيف به؟

أن يعلم اآلمر 
رانتفاءه دون املأمو

:  اْلمهور
يصح 

اتللكيف
إثر اخلطاب

ال : وقيل
يصح

أن يعلم املأمور 
اانتفاء الرشط أي ضا

:  األظهر
صحة 

اتللكيف
إثر اخلطاب

عاملن: وقيل

مع جهل 
اآلمر 
انتفاء 
ْشط 
وقوعه
يصح 

اتللكيف
إثر اخلطاب

باالتفاق

ُد  يِصحُّ اتّللكيُف ويوجم
ا للمأموِر إثره معم  معلوما

وكذا املأمور يف–ِعلم اآلمر 
ِعِه انتفاءم ْشِط وقو-األظهر

م عندم وقِته، كأمِر رجٍل بصو
ِلمم موته قبله، ِخالفا  ا يوم عم

أما إلمام اْلرمني واملعزتلة،
معم جهِل اآلمر باتفاق



وراْلكم املتعلّق بأم

يبىلع الرتت

نّ أو يُباحعفيحُرم اْلم أو يُسم

ىلع ابلدل

نأو يُباحعفيحُرم اْلم أ يُسم

اْلُكُم قمد يمتعلَُّق ىلع 
ِتيِب  ُع، أو فيمحُرُم اْلمم.. الرتَّ

، وىلع ابلم  نُّ ِل ُيبماُح، أو يُسم دم
كذلِك



:الكتاب األول
يف القرآن ومباحث األقوال



الكتاب ومباحث األقوال

يةاملوضواعت اللغوماملنطوق واملفهو

األمر وانليهاْلروف

املطلق واملقيدالعام واخلاص

املجمل واملبنيالظاهر واملؤول

خاتمةالنسخ

يِف الِكتاِب : الِكتاُب األوَّل
باِحِث األقومال ومم



القرآن
تعريفه

سلم اللفظ املزّنل ىلع حممد صىل اهلل عليه و
لإلعجاز بسورةٍ منه، املتعبُّد بتالوته

هل البسملة من القرآن؟
«ةبراء»البسملة من القرآن أول ك سورة غي 

ليست من القرآن: وقيل
نقل آحادااما 

ليس من القرآن
منه: وقيل

عيِنُّ ب: «الِكتماُب » ِه القرآُن، والمم
ُل ىلع حمّمٍد : هنا اللفُظ الُمزنم

اِز صىّل اهلل عليِه وسلّم لإلِعجم 
بَُّد بِِتالوم  ٍة ِمنُه، الُمتمعم .تِهِ بِسورم

لم ُكِّ سورٍة غيم  لمة أوَّ ِمنُه البمسمم وم
ِقل ىلع الّصِحيح، ال ما نُ « براءةٍ »

حّ  صم
م
آحاداا ىلع األ



القراءات السبع

ا فيما ليس من : وقيلمتواترة مطلقا
قبيل األداء

لف واأللفاظ املخت: قيل
فيها بني القراء

ٌة، قيلم  بُع ُمتواتِرم ا فِ : والسَّ يمم
دِّ ليسم ِمن قمبيِل األداِء اكلمم 

ِة، مزم ِفيِف الهم واإلمالمِة وَتم
امة اِظ : قمالم أبو شم واأللفم

ا بنيم القُ  اءالُمختملمِف ِفيهم رَّ



القراءات الّشاذة

حكم القراءة بها

ال جيوز

اتفاقاا

املقصود بها

ما وراء العرشة 
ىلع الصحيح

ما وراء : وقيل
السبعة

حكم االحتجاج بها

ج ُيت: الصحيح
بها كخرب اآلحاد

بهاال ُيتج: وقيل

اذِّ، ُة بالشَّ ُوُز الِقراءم وال َتم
والّصِحيُح أنَُّه ما وراءم 

للبمغويِّ العرشة، ِوفاقاا 
يِخ اإلمام، وِقيلم  ما : والشَّ

ِة، أّما إجراؤُه  بعم وراءم السَّ
رمى اآلحاِد  حُ فهوم الّصِحي.. جمم



اب هل جيوز ورود ما ال معىن هل يف الكت
والسنة؟

نيال جيوز ورود ما ال معىن هل يف الوحي

للحشويةخالفاا 

ا ال  ُوُز ُوروُد مم وال جيم
عىنم هُل يف الِكتماِب  مم

نَِّة، ِخالفاا  ْشوِ والسُّ يَّةلِلحم



سنةورود ما يُعىن بِه غي ظاهره يف الكتاب وال

ال جيوز

إال بديلل

خالفاا للمرجئة

ُي  ا ُيْعىنم بِِه غم ال مم وم
يلٍل، ِخالفا  اِهِرهِ إاّل بِدم ا ظم

للُمرِجئةِ 



حينيبقاء املجمل غي مبنّي يف الو

جيوز: قيل

ال جيوز: وقيل

لاتلفصي: واألصح

تهغي امللكَّف بمعرف

جيوز

امللكَّف بمعرفته

ال جيوز

اِء الُمجممل غيم  وِِف بمقم
حُّ  ا األصم ، ثاثِلُهم ٍ ال :ُمبمنيَّ

عِرفم  َُّف بِمم ِتهِ يمبَقم الُملكم



ني؟األدلة انلقلية هل تفيد ايلق

بانضمامتفيده: اْلق

أو غيهتواتر

اتفيده: قيل مطلقا

امطتفيدهال : وقيل لقا

ةم أنَّ األدلَّةم انلَّقِليَّ : واْلمقُّ 
اِم قد تُِفيُد ايلمِقنيم بِان ِضمم
ِيهِ  تمواتٍُر أو غم



املنطوق

تعريفه

قهو ما دل عليه اللفظ يف حمل انلط

لةأقسامه باعتبار قوة ادلال

نص

ما أفادم معىنا ال 
ُيتمل غيه

ظاهر

ما أفاد معىنا ُيتمل 
ا غيه احتماالا مرجوحا

املنطوق واملفهوم
ما دلَّ عليِه : «املنطوُق »

ّل انلُّطِق، و هوم اللّفُظ يف حمم
إن أفادم معىنا ال « نمصٌّ »

تمِمُل غيمُه كزيد،  «  ظاِهرٌ »ُيم
د ا اكألسم رُجوحا لم مم إن احتممم



فراداملنطوق باعتبار الرتكيب واإل

مركب

ما دل جزؤه ىلع جزء 
املعىن

مفرد

ما لم يدل جزؤه ىلع جزء
املعىن

واللّفُظ إن دملَّ ُجزؤه ىلع 
ٌب ».. ُجزِء املعىن  كَّ ، «فُمرم

«فُمفرمدٌ ».. وإاّل 



يغتهأقسام داللة املنطوق باعتبار ص

داللة مطابقة

ناه يه داللة اللفظ ىلع مع
داللة لفظيةاملوضوع هل

داللة تضمن

داللة اللفظ ىلع جزء 
داللة عقليةمعناه

داللة الزتام

داللة اللفظ ىلع الزمه 
داللة عقليةاذلهين

ودماللُة اللّفِظ ىلع معناُه 
ةٌ » ، وىلع ُجزئِه «ُمطابمقم

نٌ » مُّ هيِنِّ «تمضم ، والِزِمِه اذلِّ
وىلم لمفِظيَّةٌ «الزِتمامٌ »

ُ
، ، واأل

قِليَّتانِ  واثلِّنتماِن عم



أقسام املنطوق غي الرصيح

داللة االقتضاء

ما يتوقف صدق أو صحة
املنطوق عليه

داللة اإلشارة

داللة اللفظ ىلع ما لم
يُقصد أصالة

قَّفم  نطوُق إن تموم ُثمَّ المم
ُة ىلع  حَّ دُق أو الصِّ الصِّ

اٍر  اءٍ ».. إضمم اللمُة اقِتضم ، «فمدم
قَّف ودملَّ ىلع م تموم ا وإِن لم يم

د  مم يُقصم ة».. ل ارم اللمُة إشم «فمدم



املفهوم

تعريفه

ما دل عليه 
اللفظ ال يف
حمل انلطق

أقسامه

مفهوم موافقة

وهو ما اكن 
ا  موافقا
ْلكم 
املنطوق

:أقسامه

فحوى اخلطاب

إن اكن أوىل

ْلن اخلطاب

إن اكن مساويا

ال : وقيل
مساوياايكون 

مفهوم خمالفة

ما دل عليه : «واملفُهومُ »
.اللفظ ال يف حمل انلطق

. .فإن وافقم حكُمه املنطوقم 
فحوى »، «فُموافقةٌ »

إن اكنم أوىل، « اخِلطاب
إن اكنم مساوياا، « وْلنُه»

ال يمكوُن ُمساِوياا: وقيلم 



ةداللة مفهوم املوافق

لفظية: وقيلقياسية

تُفهم من : قيل
السياق والقرائن

ويه جمازية، من إطالق 
األخص ىلع األعم

هلا نُِقل اللفظ: وقيل
عرفاا

:  ُثمَّ قالم الّشافيِع واإلمامانِ 
: دالتُلُه ِقيماِسيٌَّة، وقيلم 

لفِظيٌَّة، فقال الغزايِلُّ 
يماقِ : واآلِمِديُّ  ْت ِمن السِّ فُِهمم

والقرائِن، ويِه جماِزيٌَّة، ِمن 
 ، صِّ ىلع األعمِّ إطالِق األخم

انُِقلم اللفُظ هلا ُعرفا : وقيلم 



مفهوم املخالفة

تعريفه

أن يكون 
املسكوت 
ا عنه خمالفا 
للمنطوق

ْشوطه

أن 
اليكون

املسكوت 
تُرك خلوٍف 

وَنوه

أن ال يكون املذكور

خرج خمرج 
الغالب

خالفاا إلمام 
اْلرمني

أو لسؤال

أو للجهل حبكمهأو ْلادثة

كرأو غيه مما يقتض اتلخصيص باذل

المفم  ةٌ ».. وإِن خم المفم ُمخم ، «فم
أن ال يكونم : وْشُطهُ 

هِ، املسكوُت تُِركم خلوٍف وَنو
جم  رم وال يكونم املذكوُر خم

للغاِلِب، خالفاا إلمام 
ٍة، اْلرمني، أو لسؤاٍل، أو حاِدثم 

ا أو للجهِل حبكِمه، أو غِيهِ مم
كرِ يمقتض اتلخصيصم باذلِّ 



مفهوم املخالفة

ر فغي إن وجد ما يقتض َتصيص املذكور باذلك
:املذكور

مسكوت عنه يمكن 
ُه املعروض: وقيلقياسه باملنطوق يعمُّ

ال يعمه إَجااعا : وقيل

وال يممنمُع ِقياسم املسكوِت 
نطوِق، بل ِقيلم  ُه : بالمم ُعمُّ يم

ُه إَج: املعروُض، وقيلم  ااعا ال يعمُّ



أنواع مفاهيم املخالفة
مفهوم الصفة-1

:مثاهل
اكةيف الغنم السائمة الز

ةيف سائمة الغنم الزاك
«السائمة»

أنها ليست منه: األظهر
منه: وقيل

ما املنيف؟
مغي سائمة الغن: قيل
ءغي سائمة ك يش: وقيل

« مةاكلغنم السائ»ِصفٌة : وهو
، ال جمرد «سائمة الغنم»أو 

ىلع األظهر، وهل« السائمة»
غي املنيفُّ غُي سائمِتها، أو

مطلق السوائم؟ قوالن



أنواع مفاهيم املخالفة

:مفهوم الصفة، ومنه

والظرفالعلة

والعددواْلال

مفهوم الرشط

مفهوم اْلرصمفهوم الغاية

الِعلَُّة، والظرُف، : ومنها
واْلاُل، والعددُ 
يمةٌ  ٌط، وَغم وْشم



مفهوم اْلرص

:صيغه

«إنما»

ال اعلم إال زيد

خلربفصل املبتدأ من ا

تقديم املعمول

ترتيب أنواعه

ال اعلم إال زيد: َنو

إنه من : ثم ما قيل
باب املنطوق

ثم غيه

ا» ال اعلمم إال »: ، ومثُل «وإنَّمم
، وفصُل املبتدأ ِمن «زيدٌ 

صِل،  اخلرِب بضمي الفم
وتقديُم املعمولِ 

، «ال اعلِمم إال زيدٌ »: وأعالهُ 
:  منطوٌق، أي: ُثمَّ ما قيلم 

ِة، ُثمَّ غُيه باإلشارم



حجية مفاهيم املخالفة

هاما ُيتج به من

-إال اللقب–ُكها 
ُكها حجة: وقيلحجة

ُكها ليست : وقيل
ا حبجة مطلقا

ر حجة يف األم: وقيل
دون اخلرب

حجة يف : وقيل
خطاب الرشع فقط

حجة إال يف : وقيل
صفة ال تناسب

حجة إال : وقيل
مفهوم العدد واللقب

نوع دالتلها

لغةا 

ْشاعا : وقيل

معىن: وقيل

 ، ةا ٌة لُغم املفاِهيُم إاّل اللَّقب ُحجَّ
، وقيلم : وقيلم  ، : ْشاعا معىنا

قاُق والّص  ِب ادلَّ ِِفُّ واحتمجَّ باللَّقم يم
يْزوابُن  وبعُض مندادُخوم

ةم  رم أبو حنيفم  اللُكَّ اْلنابِلمة، وأنكم
ا، وقوٌم يف اخلمرِب، والش يُخ ُمطلمقا

اإلمام يف غِي الرشع، وإمام 
ةا ال ُتنماِسُب، وق وٌم اْلرمنِي ِصفم

العددم دونم غِيهِ 



ةترتيب املفاهيم يف قوة ادلالل

مفهوم الغاية
مفهوم: واْلقمنطوق: قيل

فالرشط
فالصفة املناسبة
عددفمطلق الصفة غي ال

فالعدد
فتقديم املعمول

دلعوى ابليانيني إفادته االختصاص
ال يفيد االختصاص: وقيل

منطوٌق، واْلمقُّ : الغايمُة ِقيلم 
فُة مفهوٌم، يمتلوُه الرّشُط، فال صِّ
ف ِة غُي الُمناِسبمُة، فُمطلمُق الصِّ

العمدد، فالعدُد، فتمقديُم 
املعموِل دلعوى ابليانينيم 

تمُه  ، وخالمفم إفادم ُهم االخِتصاصم
ابُن اْلاِجِب وأبو حّيان



هل االختصاص اْلرص؟

ليس هو اْلرص: وقيلاالختصاص اْلرص

اُص اْلمرُص، ِخال فاا واالخِتصم
تمه، للّشيِخ اإلماِم حيُث أثب

ليسم هو اْلرصُ : وقالم 



«إنَّما»

تفيد اْلرصال : قيل

ا: وقيل تُفيد فمهما

اتفيدهُ : وقيل نطقا

:  وأبو حيَّاناآلمديُّ قالم « إنَّما»
، وأبو إسح اقم ال تُفيُد اْلمرصم

يازيُّ والغزايل  اوإلكيالشِّ
يُخ اإلمامُ  ُد تُفي: واإلماُم والشَّ

ا، وقيلم  ا: فمهما نُطقا



«أنَّما»

أنها فرع « األصح
املكسورة

ومن ثمّم اديع إفادتها 
اْلرص

ليست فراعا هلا: وقيل

تِح  األصحُّ أنَّ حرفم : وبالفم
فيها فرع املكسورِة،« أنّ »

وِمن ثممَّ ادَّىع الزخمرِشيُّ 
إفادتمها اْلرصم 



املوضواعت اللغوية

حدوثها من األلطاف

يلعرّب بها عما يف الضمي

أفيد وأيرس من

اإلشارة

واملثال

تعريفها

يه األلفاظ ادلالة ىلع املعاين

:مسألة
ِمنم األلطاِف ُحدوُث 
ِويَّة؛ يِلُعمربَّ  ا املوضواعِت اللُّغم  عمَّ

يف الضمِي، ويِهم أفيمُد ِمنم 
، ويه ُ ِة والِمثماِل وأيرسم اإلشارم
الَُّة ىلع املعاين األلفاُظ ادلَّ



يةطرق معرفة املوضواعت اللغو

بانلقل

ا اتواترا أو آحادا

باستنباط العقل من انلقل

ال بمجرد العقل

ا أ تُعرمُف بانلَّقِل تمواتُرا و وم
ا، وباستنباِط العقلِ   ِمنم آحادا

ّرد العمقل انلَّقِل، ال بُِمجم



أقسام اللفظ باعتبار مدلوهل

مدلول اللفظ

إما معىن

أو يلكجزيئ

أو لفظ

مفرد

مستعمل

اكللكمة

مهمل

كأسماء 
حروف اهلجاء

أو مركب

دلُوُل اللَّفِظ  مم ا معىنا : وم إمَّ
، أو لفٌظ ُمفرم  ٌّ ، أو يلُكِّ ٌد؛ ُجزيئٌّ

ٌل اكللكمِة، فيه قوٌل  ُمستمعمم
ٌل كأسماِء  مفرمٌد، أو ُمهمم
ٌب  كَّ حروِف الِهجاء، أو ُمرم



الوضع

تعريفه

جعل اللفظ 
ديلالا ىلع 

املعىن

معىن؟هل تشرتط مناسبة اللفظ لل

طتشرت: وقيلال تُشرتط

بمعىن أنها 
حاملة ىلع 

الوضع

اكفية يف 
داللة اللفظ
ىلع املعىن

الا جعُل اللفِظ ديل: «والوضعُ »
ىلع املعىن، وال تُشرتمُط 
الفاا مناسبُة اللَّفِظ للمعىن، خِ 
بَّاٍد حيُث أثبتها، فقي : لم ِلعم

بمعىن أنَّها حاِملمٌة ىلع 
بمل اكِفيٌة يِف : الومضِع، وقيلم 

عىنم  داللِة اللفِظ ىلع المم



ما وُِضعم هل اللفظ

موضوع للمعىن اخلاريج

لذلهين: وقيل

للمعىن من حيث هو: وقيل

وضوٌع لِلمعىنم  واللَّفُظ مم
، ِخالفا  هيِنّ ، ال اذلِّ ا اخلماِريِجِّ
:  لإلماِم، وقال الشيُخ اإلمام

لِلممعىنم ِمن حيُث ُهو



ليس للك معىنا لفظ

بل للك معىنا حمتاج إىل اللفظ

عىنا لمفٌظ، بمل وليسم للكِّ مم
عىنا حُمتاٍج إىل ال لَّفظِللُكِّ مم



املحكم واملتشابه

املحكم

املّتضح املعىن

املتشابه

علمهما استأثر اهلل تعاىل ب

وقد يُطلع عليه بعض 
أصفيائه

مُ » الُمتَِّضُح : «والُمحكم
 ، ما : «والُمتشابِهُ »املعىنم

ِمِه، وقمد استمأثمرم اهلُل تعاىل بِِعل
يائِهيُطِلُع عليِه بعضم أصف



اللفظ الشائع هل جيوز أن يكون
واص؟موضواعا ملعىن خيف إال ىلع اخل

اْلكم

ال جيوز

مثاهل

ركة اْل: كما يقول مثبتو اْلال
معىن توجب حترك اذلات

ائ: قال اإلمامُ  ُع واللَّفُظ الشَّ
وضواعا  وُز أن يكونم مم ال جيم

يِفٍّ إال ىلع اخلم  ، مِلعىنا خم واصِّ
:  كما يقوُل ُمثِبتُو اْلالِ 

م : اْلمركةُ  رُّكم معىنا تُوِجُب حتم
اِت  اذلَّ



مبدأ اللغات
يةاللغات توقيف: اْلمهور

علمها اهلل
أو العلم الرضوريأو خلق األصواتبالوح

اصطالحية: وقيل
باإلشارة والقرينةعرفانهاحصل 

القدر املحتاج يف اتلعريف توقيف: وقيل
وغيه حمتمل

القدر املحتاج إيله اصطالح: وقيل
حمتملوغيه 

(أي اْلميع ممكن)وتوقف كثيون 
الوقف عن القطع وأن اتلوقيف مظنون: واملختار

اللّغاُت : قالم ابُن فُورمك واْلمهورُ 
ها اهلُل بالومح، أو خم  لِق تموقيفّيٌة، علَّمم

، وُعِزيم  األصواِت، أو الِعلِم الرّضوريِّ
لمةِ  ِ

ُ الُمعزتم ، وأكرثم : إىل األشعِريِّ
ل  ِة باإلشاِعرفانُهااصطالِحيٌَّة، حصم رم

ستاذُ 
ُ
فِل، واأل د: والقرينمِة اكلطِّ ُر القم

غُيُه املحتاُج يف اتلعريِف توقيٌف، و
، عكُسه، وتوّقف كثيٌ : حمتمٌل، وقيل

طِع، وأنَّ : والُمختارُ  الوقُف عن القم
اتلوقيفم مظنونٌ 



إثبات اللغة بالقياس

األقوال يف املسألة

ا ال تثبت اللغة قياسا

تثبت اللغة : وقيل
بالقياس 

قيقة ال تثبت يف اْل: وقيل
املجاز

ن يُغين ع« القياس»لفظ 
حترير حمل الزناع

قالم القايض وإماُم اْلرمني 
ال تمثبُُت : واآلمديُّ والغزايلُّ 

ُهم ابُن رس ا، وخالمفم ُة ِقياسا يٍج اللُّغم
وابُن أيب هريرةم وأبو إسحاقم 

بُت تمث: الشيازيُّ واإلماُم، وقيلم 
.اْلقيقُة، ال املجازُ 

يُغين عن « القياِس »ولفُظ 
ت حملُّ اخلالِف ما لم يمثبُ : قولِكم 

تعميُمُه باستقراءٍ 



نسبة األلفاظ إىل املعاين

إن احتدا

ر فإن منع تصو
معناه الرشكة

فجزيئ

يهإن لم يمنع تصوره من وقوع الرشكة ف

فيلك

متواطئ

يف إن استوى املعىن
أفراده

مشكك

إن تفاوت املعىن يف
أفراده

إن تعدد اللفظ
واملعىن

فمتباين

إن احتد املعىن
وتعدد اللفظ

مرتادف

إن احتد اللفظ
وتعدد املعىن

إن اكن حقيقة 
يف اللك

مشرتك

إن لم يكن 
حقيقة يف اللك

ألحدهما حقيقة 
ولآلخر جماز

مدا  نعم فإن.. اللفُظ واملعىن إن احتَّ مم
ةم  كم ِ ُر معناُه الرشَّ وُّ ، «فُجزيئٌّ ».. تمصم

ٌّ ».. وإال  إن « ُمتواِطئٌّ »، «فيلُكِّ
ٌك »استموى،  كِّ ، وإن« ُمشم إن تمفاومتم

دا  دَّ مد«فُمتمبايِنٌ ».. تمعم ، وإن احتَّ
، «فُمرتاِدٌف ».. املعىن ُدونم اللَّفِظ 

..  وعكُسه، إن اكن حقيقةا فيهما 
مكٌ » «ازٌ فحِقيقٌة وجمم ».. ، وإال «فُمشرتم



لمم العم

:تعريفه

ما وُضع ملعنّي ال
يتناول غيه

أقسامه

إن اكن اتلعني خارجياا

فعلم الشخص
أن إن لم يكن اتلعني خارجياا ب

اكن ذهنياا
فعلم اْلنس

إن وضع للماهية من حيث يه
فاسم اْلنس

لممُ » ٍ ال: «والعم ما وُِضعم لُِمعمنيَّ
ُل غيمُه، فإن اكنم اتل ُ يمتناوم عنيُّ

خِص ».. خارِِجيًّا  لمُم الشَّ عم ، «فم
لمُم اِْلنِس ».. وإال  عم ، وإن«فم

وُِضعم للماِهيَِّة من حيُث يهم 
«فاسُم ِجنٍس ».. 



االشتقاق

تعريفه

هما يف هو رّد لفٍظ إىل آخر ملناسبة بين
املعىن واْلروف األصلية

املشتق منه

حقيقة

ال خالف فيه

جماز

ال يصح: وقيليصح

آخرم رمدُّ لفٍظ إىل: «االشِتقاُق »
ازاا– بمٍة بي-ولو جمم نهما لُمناسم

ِليَّةيف الممعىنم واْلروِف األص



ْشوط االشتقاق

ني اتلغيي ب
اللفظني

هل يشرتط 
االطراد؟

قد يطرد

قد َيتص

قيام الوصف بمن 
رِ اشتُّق هل منه اسم طَّ ُد وال بُدَّ من تغيٍي، وقد يم

تمصُّ  اِعِل، وقمد َيم اكسِم الفم
.اكلقارورة



ْشوط االشتقاق

قيام الوصف بمن اشتُّق هل منه اسم

اشرتاطه

خالفاا يُشرتط
للمعزتلة

ومن بنائهم

اتفاقهم ىلع أن 
إبراهيم ذابح

واختالفهم هل 
إسماعيل مذبوح

ا هل جيب االشتقاق إذ
قام الوصف؟

إن اكن هل 
اسم

جيب 
االشتقاق

إن لم يكن 
هل اسم

كأنواع 
الروائح

لم جيب

ُقم به وصٌف  ن لم يم ُز.. ومم لم جيم
أن يُشتمّق هُل منه اسٌم، ِخالفاا 

ُهم اتفاقُ : للمعزتلة، وِمن بِنائِهم
ىلع أن إبراهيم عليه السالم 

ذابٌِح، واختالُفُهم هل إسماعيُل 
مذبوحٌ 

بم  فإن قامم بِه ما هُل اسٌم ومجم
ُ اسٌم  اُق، أو ما ليسم هلم االشِتقم

ِب
كأنواِع الروائِح لم جيم



ْشوط االشتقاق

بقاء الوصف اذلي اشتق منه االسم

اخلالف

يشرتط يف: اْلمهور
كون املشتق حقيقة

ق بقاء املشت
منه إن 
أمكن

بقاء آخر جزء
منه إن لم 

يمكن

:  وقيل
اليشرتط
ابلقاء 
ا مطلقا

:  وقيل
الوقف

قاِء واْلمهوُر ىلع اشرِتاِط بم 
تمقِّ املشتقِّ منُه يف كوِن الُمش

حقيقةا إن أمكن، وإال 
الوقُف : فآِخُر ُجزٍء، وثاثِلُها



ْشوط االشتقاق

بقاء الوصف اذلي اشتق منه االسم

تفريع

حقيقة يف حال 
عدهاتللبس، جماز ب

حقيقة يف حال 
انلطق

حترير حمل الزناع

اخلالف مطلق

إن طرأ ىلع املحل : وقيل
وصف وجودي يناقض 
اعا األول لم يسم باألول إَجا

وِمن ثممَّ اكنم اسُم الفاِعِل 
ل حا: أي–حقيقةا يف اْلاِل 

فاا ، ال انلطِق، ِخال-اتلَّلبُّس
، وقيلم  رايِفِّ رمأ ىلع: للقم إن طم

املحلِّ وصٌف وجوِديٌّ 
لم  مَّ .. يُناقُِض األوَّ لم يُسم

ِل إَجااعا  باألوَّ



داللة املشتق ىلع خصوصية اذلات

اتليس يف املشتق إشعاٌر ُبصوصية اذل

عاٌر وليسم يف الُمشتمقِّ إش
اِت  ُِبُصوِصيَِّة اذلَّ



ة؟هل املرتادف واقع يف اللغ

ا: وقيلاملرتادف واقع غي واقع مطلقا

واقع يف اللغة ال يف: وقيل
األسماء الرشعية

الُمرتاِدُف واقٌِع، ِخالفاا 
ا، ثِلمعلمبم وابِن فارٍِس مطل قا
ِعيَّةِ ولإلماِم يف األسماِء الرشَّ 



فهمما اختلف يف تراد

هل اْلد واملحدود من املرتادف؟

مرتادفان: وقيلغي مرتادفني

ا  ما ال يُستعمل إال تابعا

حسن بسن: مثل

غي مرتادفني

يدال يُف: وقيلويةيفيد اتلق

مرتادفان: وقيل

واْلمدُّ واملحدوُد، وَنُو 
نٌ » مسم غُي .. « حسٌن ب

مرتاِدفمنِي ىلع األصحِّ 
ِويمةم واْلمقُّ إفادُة اتلَّابِِع اتلَّق



وقوع ك من املرتادفمني ماكن اآلخر

ا واقع مطلقا

د إن لم يتعب
بلفظه

بعدم : وقيل
:وقيلاالوقوع مطلق

إن : اْلواز
اكنا من لغة 

واحدة
ا املنع إن اكن
من لغتني

نِي  وُوقوُع  ُكٍّ من الرَِّديفم
ِر إن لم يمُكن  ماكنم اآلخم

ماِم تعّبد بلفِظِه، ِخالفاا لإل
ا، وللبيضاويِّ  مطلقا

تمنيِ  والِهنديِّ إذا اكنا ِمن لُغم



املشرتك

وقوعه

جائز وواقع، 
وليس بواجب

جائز غي: وقيل
ا واقع مطلقا

واقع يف: وقيل
اللغة غي واقع يف

القرآن

غي واقع: وقيل
يف القرآن

غي واقع: وقيل
يف القرآن 
واْلديث

جواز وقوعه

اْلواز: اْلمهور

واجب : وقيل
الوقوع

ممتنع : وقيل
الوقوع

يضني ممتنع بني انلق: وقيل
فقط

مُك واقٌِع، ِخالفاا  الُمشرتم
ِريِّ وابللِخِّ  ثِلمعلمبم واألبهم

ومٍ  ا، وِلقم ، يِف القرآنِ : ُمطلقا
:  واْلمديِث، وقيلم : قيلم 

ٌع، مُمتمنِ : واِجُب الوقوِع، وقيلم 
مُمتمِنٌع بنيم : وقالم اإلمامُ 

نِي فمقمط انلَِّقيضم



ايه املشرتك يف معنياستعمال  معا

يصح لغة
هل هو حقيقة أو جماز؟

جماز
:  وقيل

حقيقة

هل هو ظاهر أو جممل؟
ظاهر : قيل

فيهما عند 
اتلجرد عن 

القرائن
ا ُيمل عليهم

وجوباا

:  وقيل
جممل

ا ُيمل عليهم
ا احتياطا

ال يصح: وقيل
يصح أن يراد، ال أنه لغة: وقيل

جيوز يف انليف، ال يف اإلثبات: وقيل

م  ا جمم عنمييِه معا ازاا، يمِصحُّ إطالقُُه ىلع مم
افيِعِّ والقايِض واملعزت ن الشَّ :  لةِ وعم

، زادم الّشافيِعُّ  ِهما وظاِهٌر في: حقيقةا
يُحمم  رُِّد عن القرائِن، فم ُل عندم اتلَّجم

ن القايِض  ليِهما، وعم ٌل، : عم جُممم
ا، وقال أبو  ُل احِتياطا ولكن ُُيمم

ادم، ال يمِصحُّ أن يُر: اْلسني والغزايلُّ 
وُز يف انليِف : أنَُّه لغٌة، وقيلم  ، ال جيم

اإلثباِت 



ييهَجع املشرتك باعتبار معن

ىلع األكرث ىلع أنه مبين
اخلالف يف املفرد

فإن جاز استعماهل يف
معنييه

ع جاز املجموع يف َجي
معانيه

وإن امتنع استعماهل يف
معنييه

امتنع اْلمع

جيوز هنا وإن : وقيل
ه باعتبامنعنا يف املفرد ُ أنَّ َجعم ِر واألكرثم

بيِنٌّ عل عنييِه إن ساغم مم يهِ مم



ااستعمال اللفظ يف اْلقيقة وامل جاز معا

فيه اخلالف
السابق يف
استعمال 
املشرتك يف

معنييه

:فرععباملن: وقيل

«وافعلوا اخلي»

يعم الواجب 
واملندوب

:  وقيل
الواجب فقط

للقدر: وقيل
املشرتك

وِِف اْلقيقِة والممجاِز 
اخلالُف، ِخالفاا للقايض،

مَّ َنُو  وافعلوا »وِمن ثممَّ عم
،« اخليم  الواِجبم واملندوبم

ُه بالواِجِب  ، ِخالفاا ملن خصَّ
ن قالم  مكِ : ومم للقدِر الُمشرتم



مازم  يهِ استعمال اللفظ يف جمم

ال جيري فيه اخلالف يف جواز استعم
املشرتك يف معنييه

ا الممجازان ذم وكم



اْلقيقة

تعريفها

ما لفظ مستعمل في
وضع هل ابتداءا 

أقسام اْلقيقة

لغوية

الخالف
هايف وقوع

عرفية

الخالف
هايف وقوع

ْشعية

غي واقعة: وقيلغي ممكنة الوقوع: قيل

ا: وقيل واقعة إال اإليمان: وقيلوقعت مطلقا

:واملختارالوقف: وقيل

ةالادلينيوقوع الفرعية 

ٌل ف: «واْلقيقةُ » يما لفٌظ ُمستمعمم
.وُِضعم هُل ابتداءا 

ِعيَّةٌ : ويه ، لُغويٌَّة، وُعرِفيٌَّة، وْشم
نم ووقعم األويلاِن، ونىف قوٌم إماك
يي الرشعية، والقايض وابن القش

ا،: وقوعها، وقال قوم وقعت مطلقا
إال اإليمان، وتوقف : وقوم

، واملختار وفاقاا أليب اآلمدي
ن إسحاق الشيازي واإلمامني واب

نية وقوع الفرعية ال ادلي: اْلاجب



اْلقيقة

تعريفها

ما لفظ مستعمل في
وضع هل ابتداءا 

أقسام اْلقيقة

لغوية

الخالف
هايف وقوع

عرفية

الخالف
هايف وقوع

ْشعية

غي واقعة: وقيلغي ممكنة الوقوع: قيل

ا: وقيل انواقعة إال يف اإليم: وقيلوقعت مطلقا

:واملختارالوقف: وقيل

ةالادلينيوقوع الفرعية 

ٌل ف: «واْلقيقةُ » يما لفٌظ ُمستمعمم
.وُِضعم هُل ابتداءا 

ِعيَّةٌ : ويه ، لُغويٌَّة، وُعرِفيٌَّة، وْشم
نم ووقعم األويلاِن، ونىف قوٌم إماك
يي الرشعية، والقايض وابن القش

ا،: وقوعها، وقال قوم وقعت مطلقا
إال اإليمان، وتوقف : وقوم

، واملختار وفاقاا أليب اآلمدي
ن إسحاق الشيازي واإلمامني واب

نية وقوع الفرعية ال ادلي: اْلاجب



معىن الرشيعّ 

ن ما لم يستفد اسمه إال م
الرشع

قد يطلق ىلع 

املباحاملندوب

عىنم الرشيعِّ  د ما لم يُستم : ومم فم
ِع، وقد  اسُمُه إال ِمن الرشَّ

ندوِب والُمبا ِح يُطلمُق ىلع المم



تعريف املجاز

قةاللفظ املستعمل بوضع ثاٍن لعال

فعلم وجوب سبق الوضع

وهل يلزم سبق االستعمال

ال يلزم

ا: قيل ملا عدا املصدر: واألصحمطلقا

يلزم: وقيل

ُل اللَّفُظ الُمستمع: «املجاز» مم
.بِومضٍع ثماٍن لعمالقمةٍ 

بِق الومضعِ  فُعِلمم وجوُب سم
اُل، وهو اتِّفاٌق، ال االسِتعمم

ا،: وهو الُمختماُر، قيلم  مطلقا
حُّ  صم

م
رِ : واأل دا املصدم مِلا عم



وقوع املجاز

ا: وقيلاملجاز واقع غي واقع مطلقا

ي واقع يف اللغة، غ: وقيل
نةواقع يف الكتاب والس

ستاِذ 
ُ
وهو واقٌِع، ِخالفاا لأِل

ا، وللظاهِ  اريِسِّ ُمطلقا ريَِّة والفم
نَّةِ  يف الِكتماِب والسُّ



ل أسباب العدول عن استعما
اْلقيقة إىل املجاز

بشاعة لفظهاثقل لفظ اْلقيقة

بالغة لفظ املجازييقاْلهل باللفظ اْلق

غي ذلكشهرة لفظ املجاز

ِل  ُل إيلِه ثِلِقم وإنَّما يُعدم
ا، أو  ِتهم اعم ِة، أو بِشم اْلقيقم
ِتِه، أو  هِلها، أو بالغم جم
تِه، أو غِي ذلك ُشهرم



تغلبة املجاز ىلع اللغا

َغلٌب عليها: وقيلليس َغبلاا ىلع اللغات

، وليسم َغبِلاا ىلع اللُّغاِت 
ِخالفاا البِن ِجينِّ 



مد إذا استحالت اْلقيقة، فهل يُعت
املجاز؟

يل ال يُعتمد حيث تستح
يعتمد املجاز: وقيلاْلقيقة

مستمحِ  ا حيُث ت دا يُل وال ُمعتممم
نِ  ُة، ِخالفاا أليب حم يفةم اْلِقيقم



مسأتلان

انلقل خالف األصلاملجاز خالف األصل
وهوم وانلَّقُل ِخالُف األصلِ 



إذا تعارض
املجاز واالشرتاك

فاملجاز أوىل
انلقل واالشرتاك

فانلقل أوىل
املجاز واإلضمار

اإلضمار أوىل: وقيلاملجاز أوىل: قيل
بتساويهما: وقيل

لواتلخصيص أوىل من املجاز ومن انلق

:وأْوىلم ِمن االشرِتماِك، قيلم 
اِر، واتلَّخِصيُص  وِمن اإلضمم

أوىلم منهما



عالقات املجاز

االشرتاك يف صفة ظاهرةاالشرتاك يف الشلك

باعتبار ما يكون

ا أو ظناا ال احتماالا قطعا

تسمية اليشء باسم ضده

الزيادةورهتسمية اليشء باسم ما جيا

إطالق السبب ىلع املسببانلقصان يف اللفظ

إطالق اسم اللك ىلع ابلعضإطالق املسبب ىلع السبب

علِّقتسمية املتعلَّق باسم املتإطالق اسم ابلعض ىلع اللك

قوةإطالق ما بالفعل ىلع ما بالعلَّق تسمية املتعلِّق باسم املت

لِك، أو ِصفم  ٍة وقد يمكوُن بالشَّ
ٍة، أو باعِتبماِر ما يمُكوُن،  ظاِهرم

 ، نًّا، ال احِتماالا ا، أو ظم قطعا
ةِ  ِة، والزيادم رم ، والُمجاوم دِّ ، وبالضِّ

بِب للمس اِن، والسَّ بَّب، وانلُّقصم
لِِّق  واللُكِّ للبمعض، والُمتعم

لَِّق، وبالُعكوِس، وما  للُمتمعم
ةِ  بالفعِل ىلع ما بالقوَّ



ناد؟هل يقع املجاز يف اإلس

ال يقع: وقيلقد يقع يف اإلسناد

وقمد يكوُن يف اإلسناِد، 
ومٍ  ِخالفاا ِلقم



وف؟هل يقع املجاز يف األفعال واْلر

:وقيليقع فيهما

يف اْلرف

ا ال يقع مطلقا

شتقيف الفعل وامل

بعال يقع إال باتل

فاقاا وِف األفعاِل واْلُُروِف، وِ 
الِم  البِن عبِد السَّ

نعم اإلماُم وانلَّقشوايِنِّ  ، ومم
ا، والِفعلم  اْلرفم مطلقا

والُمشتمقَّ إالَّ باتلَّبمعِ 



هل يقع املجاز يف األعالم؟

:وقيلال يقع يف األعالم

يف األعالم 
ةاملوضوعة للصف

يقع

عة يف األعالم املوضو
للفرق بني اذلوات

ال يقع

ِم،  وال يمُكوُن يف األعالم
ِح ُمتملم ِخالفاا للغزايِلِّ يف  مَّ

ةِ  فم الصِّ



وجوه معرفة املجاز

صحة انليفنةتبادر غيه لوال القري

َجعه ىلع خالف َجع عدم وجوب االطراد
اْلقيقة

توقف استعماهل ىلعالزتام تقييده
املسىم اآلخر

يلاإلطالق ىلع املستح

ال وُيعرمُف بتمبماُدِر غِيه لو
ِة انلَّيِف،  ِرينمُة، وِصحَّ القم
اِد،  رم ِم وجوِب االطِّ دم وعم
ِعِه ىلع ِخالِف َجِع  وَجم

اِم تمقيِ  ِة، وبالزِتم يِدهِ، اْلِقيقم
ىمَّ اآل قُِّفِه ىلع الُمسم ِر، وتموم خم

لِ واإلطالِق ىلع الُمستمِحي



اشرتاط السمع يف املجاز

يف جنسه

يشرتط إَجااعا 

شخصهيف 

ال يشرتط 
إَجااع

يف نوعه

:  املختار
اشرتاطه

ال : وقيل
يشرتط

الوقف: وقيل

مِع يف: واملختارُ  اشرِتماُط السَّ
قَّفم  اآلِمديُّ نوِع الممجاِز، وتموم



الُمعمرَّب

تعريفه

لمم استعملته العرب يف لفظ غُي عم
معىنا وُضع هل يف غي لغتهم

وقوعه يف القرآن

ا يف الق واقع يف القرآن: وقيلرآنليس واقعا

رَُّب » لمٍم : «الُمعم ُي عم لمفٌظ غم
رمُب يف مع لمتُْه العم ىنا استمْعمم
ِتِهم .وُِضعم هل يف غِي لُغم

لميسم يِف القرآِن، ِوفماقاا  وم
ِريٍر واأل افيِِعِّ وابِن جم ِ للشَّ .كرثم



اللفظ

أو جمازإما حقيقة

أو حقيقة وجماز 
باعتبارين

أو ال يكون حقيقة 
وال جمازاا

اهلاللفظ قبل استعم

ا حقيقٌة، أو جمازٌ : اللَّفُظ  ، إمَّ
يِن، أو حقيقٌة وجماٌز باعتبارم 

اِن  قبل ُمنتمِفيمانِ واألمرم
.االستعمالِ 



ة إذا تعارضت اْلقيقة الرشعي
واللغوية والعرفية

بحُتممل ىلع عرف املخاطِ 
فيف الرشع

ةاْلقيقة الرشعي
فإن تعذر

ِحل ىلع العرف العام
فإن تعذر
ِحل ىلع 
اللغوي

:وقيل
يف اإلثبات

الرشيع
وِف انليف

جممل: قيل
اللغوي: وقيل

ثم هو حمموٌل ىلع ُعرِف 
..  املخاِطب، فميِف الرشِع 

؛ ألنَّه ُعرفُه، ُثمَّ  الرشيِعِّ
، ُثمَّ اللُّغوِيِّ  ، العرِِفِّ العامِّ

يف: واآلمديُّ وقال الغزايلُّ 
، وِف.. اإلثباِت  انلَّيِف الرشيِعِّ

ٌل، : الغزايلُّ ..  : واآلمديُّ جُممم
.اللُّغوِيِّ 



إذا تعارض املجاز الراجح 
واْلقيقة املرجوحة

م : قيل تُقدَّ
اْلقيقة

م : وقيل يُقدَّ
جممل: واملختاراملجاز

اجِ  ِح وِف تمعارُِض املجاِز الرَّ
ِة  ها ثاثلُ .. واْلقيقِة املرجوحم

.جممٌل : املختارُ 



ا من  ثبوت حكم يمكن كونه مرادا
خطاب جمازاا هل يمنع اْلقيقة؟

الصحيح

ازال يدل ىلع أن املراد من اخلطاب املج

بل يبَق اخلطاب ىلع حقيقته

:وقيل

يدل ىلع أن املراد من اخلطاب املجاز

وتمتنع اْلقيقة

وثبوُت ُحكٍم يُمِكُن كونُه 
ا ِمن ِخطاٍب، لمِكْن جمازاا  ُمرادا

ال يمُدلُّ ىلع أنَّه املراُد ِمنه،.. 
قيقِته، بمل يمبَقم اخلطاُب ىلع ح

وابلرصيِّ للكرخِّ خالفاا 



الكناية

لفظ استعمل يف
ا منه الزم  معناه مرادا

املعىن

فيه حقيقة

فإن لم يُرِد املعىن
ربَّ بامللزوم عن  وعم

الالزم

فيه جماز

 يف لفٌظ استُعِملم : «الِكنايةُ »
ا ِمنه الِزُم املعىنم  ، معناُه مرادا
فيه حقيقٌة، فإن لم يُرمد 

، وإنما ُعربِّ باملل زوِم املعىنم
ِزِم  ن الالَّ .فهو جمازٌ .. عم



اتلعريض

تعريفه

لفظ استُعمل يف
ح بغي همعناه يلُلموَّ

حكمه

ا حقيقة أبدا

عِمل لفٌظ استُ : «اتلعريُض »وم 
حم بغِيه ، فهو يف معناُه يِلُلموَّ

ا .حقيقٌة أبدا



(إذن)حرف 

اءللجواب واْلز: قال سيبويه

ا: قيل دائما
َغبلاا: وقيل

(للجوابتتمحضوقد )

اْلروف
يْه( إذمنْ : )أحُدها :قال ِسيبموم

للجواِب واْلزاِء، قال 
لمْوبنِي ا، وقال : الشَّ دائما

.َغبلاا: الفاريسُّ 



(إنْ )

والزيادةوانليفللرشط

للرشِط، ( إنْ : )اثلَّاين
.وانليِف، والزيادةِ 



وْ )
م
(أ

واإلبهامللشك

ومطلق اْلمعواتلخيي

(إىل)بمعىن واتلقسيم

واإلرضاب كـ 
واتلقريب: قيل(بل)

ما أدري أسلّم أو : َنو
وّدع

، ( أوْ : )اثلَّاِلُث  للشكِّ
ِق واإلبهاِم، واتلخِيِي، ومطل

ىن اْلمِع، واتلقسيِم، وبمع
، (بمل)، واإلرضاِب كـ(إىلم )

، واتلقريِب : قال اْلمِريِريُّ 
لَّمم أْو ودَّعم »َنُو  .«ما أدرِي أسم



(أي)

بالفتح 
والسكون

نلداءللتفسي

:  قيل
للقريب

:  وقيل
للبعيد

:  وقيل
للمتوسط

دبالتشدي

امواالستفهللرشط

وموصولة
دالة ىلع 

معىن 
الكمال

وصلة 
نلداء ما 

(أل)فيه 

ابعُ  :  كونِ بالفتِح والس( أيْ : )الرَّ
، أو للتفسِي، ونلداِء القريِب 

ِط، أقوال ، ابلعيِد، أو املتوسِّ
للرشِط، : وبالتشديدِ 

واالستفهاِم، وموصولٌة، ودالَّةٌ 
ماِل، ووُْصلمٌة  ىلع معىن الكم

(.أل)نِلداِء ما فيه 



(إذْ )

اسم

للمايض

ومفعوالا بهظرفاا

م ومضافاا إيلها اسولوبدالا من املفع
زمان

حوللمستقبل يف األص

باملنع: وقيل

:  حرفاا وقيل
ظرفاا

للتعليل

وللمفاجأة

اسٌم للمايض( إذْ : )اخلامُس 
ظرفاا، ومفعوالا به، وبدالا 

ها ِمن املفعوِل، ومضافاا إيل
ماٍن، وللمستقبِل يف اسُم زم

، وتمرُِد للتعليِل ح رفاا، األصحِّ
أِة، : وقيل ظرفاا، وللمفاجم

يْه .ِوفاقاا لِِسيبموم



(إذا)

للمفاجأة

حرفاا

ظرف : وقيل
ماكن

ظرف : وقيل
زمان

وللظرفية

َغبلاا

للمستقبل
متضمنة 

معىن الرشط

نادراا

واْلالللمايض

أِة ( إذما: )السادُس  للمفاجم
ِش وابِن  حرفاا، ِوفاقاا لألْخفم
ُِّد وابُن  مالٍك، وقال الُمربم

ظرُف ماكٍن، : ُعصفورٍ 
اُج والزخمرشيُّ  ظرُف : والزَّجَّ

ِل، زماٍن، وتمرُِد ظرفاا للمستقب
نمةا معىنم الرشِط َغبلاا مَّ ، ُمضم
يئُها لِلمايض واْلا ِ رم جمم .لِ ونمدم



ابلاء
لإللصاق

وجمازااحقيقة
واتلعدية

والسببيةواالستعانة
والظرفيةواملصاحبة

واملقابلةوابلدل
واالستعالءواملجاوزة
والغايةوالقسم
واتلبعيضواتلوكيد

ال تأيت : وقيل
للتبعيض

لإللصاِق، ( ابلاءُ : )السابعُ 
، وجمازاا، واتلعديِة،  حقيقةا

واالستعانِة، والسبمِبيَِّة، 
بمِة، والظرفيَِّة، وابلم  ِل، والُمصاحم دم
ِة،  والُمقابملمِة، والُمجاوزم

ِم، والغاي سم ِة، واالستعالِء، والقم
ِوفاقاا واتلَّوكيِد، وكذا اتلَّبعيِض،

يِعِّ والفاريسِّ وابِن م .  الٍك لأِلْصمم



(بل)

واإلرضابللعطف

أو االنتقال من إما لإلبطال
غرض إىل آخر

للعطِف، ( بمْل : )اثلامنُ 
ا لإلبطاِل، أو واإلرضاِب، إمَّ

رمٍض إىل آخ .رم لالنتقاِل ِمن غم



(بيدم )

«ِمن أجل»وبمعىن «غي»تأيت بمعىن 

«شبيدم أين من قري»: مثل

، (غيم )بمعىنم ( بميْدم : )اتلاسعُ 
:  ه، وعلي(ِمن أْجلِ : )وبمعىن

يٍش » .«بميْدم أينِّ ِمن قُرم



(ُثمّ )

حرف عطف

واملهلة ىلع للترشيك
الصحيح

د ال تفي: وقيل
املهلة

وللرتتيب

د ال تفي: وقيل
الرتتيب

حرُف عطٍف،( ُثمَّ : )العاْشُ 
للتَّرشيِك والُمْهلمِة ىلع 
تيِب ِخال حيِح، وللرتَّ فاا الصَّ

بَّاِديِّ  .لِلعم



(حّتَّ )

النتهاء الغاية

َغبلاا

ولالستثناءوللتعليل

نادراا

م  ّتَّ : )اْلاِدي عمرشم (  حم
اِلنِتهاِء الغايِة َغبلاا، 
رم االستث .ناءُ وللتَّْعليِل، ونمدم



(رُبَّ )

للتكثي 
واتلقليل

ل للتقلي: وقيل
ا دائما

ي للتكث: وقيل
ا دائما

م  ِثِي، للتَّك( رُبَّ : )اثلايِن عمرشم
ْتمصُّ  وللتَّقِليِل، وال َتم

اِعِِم  بأحِدهما، خالفاا لِزم
.ذلكم 



(ىلع)

األصح

قد تكون 
ا بمعىن اسما

«فوق»

وتكون 
حرفاا

ةواملصاحبءلالستعال

واتلعليلواملجاوزة

واالستدراكوالظرفية

والزيادة

: وقيل
، (عال)أما اسم: وقيلحرف

(يعلو)

ففعٌل 

م  م : )اثلالُث عمرشم حُّ األص( ىلعم
ا بمعىنم  أنَّها قد تمكوُن اسما

، وتمكوُن حرفاا (فموقم )
لالستعالِء، واملصاحبِة، 
ِة، واتلَّعليِل،  زم واملجاوم

رفيَِّة، واالسِتدراِك،  والظَّ
يادةِ  .والزِّ

ا  الم )أمَّ ْعلُو)، (عم .فمِفْعٌل ( .. يم



الفاء العاطفة

للرتتيب 

واذلكرياملعنوي

وللتعقيب

هيف ك يشء حبسب

وللسببية

م  الفاُء : )الرابُع عمرشم
ةُ  تيِب المم ( العاِطفم ، للرتَّ ْعنوِيِّ

، وللتَّعِقيِب يف كِريِّ ُكِّ واذلِّ
بمبِ  ِبه، وللسَّ ٍء حبمسم ْ يَّةِ يشم



(يف)

للظرفني

والزمايناملاكين

واملصاحبة

واالستعالءواتلعليل

واتلعويضواتلوكيد

وبمعىن إىلاءوبمعىن ابل

وبمعىن ِمن

م  (  يف: )اخلامُس عمرشم
بِة،  ، واملصاحم رفمنْيِ للظَّ
واتلَّعليِل، واالستعالِء، 

معىنم واتلَّوكيِد، واتلَّعويِض، وب
(.ِمن)، و(إىلم )، و(ابلاءِ )



( ْ (كم

ةاملصدري« أنْ »وبمعىن للتعليل

م  ْ : )السادُس عمرشم (  كم
ن)للتَّعليِل، وبمعىنم 

م
(أ

.املصدريَّةِ 



(ُكّ )

اسٌم الستغراق

ر واملعرَّف أفراد املنكَّ
املجموع

وأجزاء املفرد 
املعرَّف

م  اسٌم ( ُكّ : )السابُع عمرشم
ِر  السِتغراِق أفراِد الُمنمكَّ

والُمعرَِّف الممجُموِع، وأجزاِء 
.املفرِد املعرَِّف 



الالم

واالستحقاقللتعليل

والِملكواالختصاص

والصيورة

العاقبة: أي

واتلمليك

وشبهه

واتلعديةوتوكيد انليف

بمعىن إىلواتلأكيد

بمعىن يف بمعىن ىلع

بمعىن بعدبمعىن عند

بمعىن عنبمعىن ِمن

م  مُ : )اثلامُن عمرشم يِل، للتَّعل( الالَّ
واالستحقاِق، واالختصاِص،

ْيورِة  : أي-والِملِك، والصَّ
ِهه، ، واتلَّمليِك، وِشب-العاقِبِة 

، واتلَّعِديةِ  يْفِ
، وتوكيِد انلَّ

، (إىل: )واتلَّأكيِد، وبمعىن
، (ِعندٍ )، و(يِف )، و(ىلعم )و
ن)، و(ِمن)، و(بمْعدٍ )و (.عم



(لوال)

حرٌف مقتضاه

يف اْلملة االسمية
امتناع جوابه لوجود ْشطه

يف املضارعة

اتلحضيض

يف املاضية

وترد للنيف: قيلاتلوبيخ

م  مْوال: )اتلاسُع عمرشم حرٌف ( ل
: ميَّةِ مقتضاه يف اْلملِة االس

ه، امتناُع جوابِه لوُجوِد ْشطِ 
ةِ  ُض، اتلَّحضي: وِف الُمضارمعم

: لاتلَّوبيُخ، قي: واملاِضيمةِ 
.وتمرُِد للنَّيِف 



(لو)

ْشط

وتقل للمستقبلللمايض

موْ : )الِعرُشونم  ْشٌط ( ل
بملِ للمايِض، وتمِقلُّ للمستق



الرشطية( لو)داللة 

قع حرف ملا اكن سي: قيل
لوقوع غيه

حرف امتناع : وقيل
المتناع

والصحيحملجرد الربط: وقيل

امتناع ما يليه 
واستلزامه تلايله

يمقعُ : )قال سيبويه حرٌف مِلا اكنم سم
حرُف : )، وقال غُيه(لوقوِع غِيه

لمْوبنِيُ ، وقال (امتناٍع المتناٍع  :  الشَّ
بِْط ) حيُح ِوفاقاا ل(ملجرَِّد الرَّ يِخ ، والصَّ لشَّ

ايِلهِ امتناِع ما يمِليِه واْسِتلزاِمه تِل : اإلمامِ 



(لو)داللة 

امتناع 
الرشط

استلزام الرشط
نيف اتلايلللجواب

األصل ال 
تعرض هل

ينتيف

إن ناسب

ولم َيلف الرشط غيه

لو اكن فيهما ءاهلة: )َنو
(إال اهلل لفسدتا

ال إن خلفه

لو اكن إنساناا لاكن)كـ
(حيوانا 

يثبت

وناسبإن لم يناف

باألوىل

لو لم : َنو
َيف لم 

يعص

املساواة

لو لم : َنو
ة تكن ربيب
ملا حلت 
للرضاع

األدون

لو : َنو
انتفت أخوة
النسب ملا 

حلت 
للرضاع

بم  مم ُثمَّ يمنْتميِف اتلايِل إْن نماسم  ول
مم غُيه، كـ دَّ ْلُف املقم لو اكن}َيم

 إْن ، ال{فيهما آهلة إال اهلل لفسدتا
ُه، كقولِكم  لمفم نم إنساناا : )خم مْو اكم ل

يْواناا مْم يُ ( لماكنم حم يمثبُُت إْن ل ناِف وم
؛ كـ بم باألْوىلم م )وناسم مم َيم مْو ل ف لم ل

مو لم )، أو املساواِة؛ كـ(يمعِص  ل
لَّْت لِلرَّضاِع  ا حم ممم بِيبمةا ل ، (تمُكن رم

نِ أو  ْت : )؛ كقولِكاألْدوم لو اْنتمفم
اِع  لَّْت للرَّضم ا حم ممم ِب ل ُة النَّسم (.أخوَّ



(لو)تمرُِد 

والعرضللتمين

واتلقليلواتلحضيض

(ولو بظلف حمرق: )َنو

،وتمرِدُ  ْرِض،للتَّممينِّ والعم
َنوُ ،واتلَّقليلِ واتلَّحضيِض،

قٍ بِِظلٍْف ولو) (حُمْرم



(لمنْ )

حرف نيف ونصب 
واستقبال

ال تأكيد انليف

ه خالفاا ملن زعم

وال تأبيده

هخالفا ملن زعم

وتمرُِد لدلاعء

ال ترد: وقيل

(  لمنْ : )اْلادي والِعرشونم 
يْفٍ ونمْصٍب 

حرُف نم
أكيدم واسِتقباٍل، وال تُِفيُد تم 
ُه ِخالفا  يْفِ وال تمأبِيدم

ن انلَّ ا لِمم
اعِء ِوفاقاا  ه، وتمرُِد لدلُّ مم زمعم

البِن ُعصفورٍ 



(ما)

ترد اسمية
نكرة موصوفةموصولة
استفهاميةتعجبية

ْشطية
وغي زمانيةزمانية

ةوترد حرفي
زائدةنافيةمصدرية

غي اكفةاكفة

ُد تمرِ ( ما: )اثلاين والِعرشونم 
 ، وصولمةا ، مم رفيَّةا ، وحم اسميَّةا
ِب  ، وللتَّعجُّ ةا موصوفمةا ، ونمِكرم

 ، ، وْشِطيَّةا واستفهاميَّةا
، وغيم زمانيٍَّة،  زماِنيَّةا

 ، ، وناِفيمةا ومصدريَّةا كذلِكم
، وغيم اكفَّةٍ  ةا، اكفَّةا .وزائدم



(ِمن)
ةالبتداء الغاي

َغبلاا
وللتبعيض

واتلعليلواتلبيني
والغايةوابلدل

والفصلوموتنصيص العم
:ومرادفة ِلـ

عنابلاء
عنديف
ىلع

( ِمنْ : )اثلالُث والِعرشونم 
البِتداِء الغايِة َغبِلاا، 
، وللتَّبعيِض، واتلَّبِينيِ 
ِل، والغا يِة، واتلَّعليِل، وابلمدم

ْص  ِل، وتمنِْصيِص الُعموِم، والفم
فمِة  ، (عن)، و(ابلاءِ )ومرادم

م )، و(ِعندم )، و(يف)و (.ىلعم



ن) (مم

واستفهاميةْشطية

ونكرة موصوفةوموصولة

ونكرة تامة: قيل

نْ : )الرابُع والِعرشونم  ( مم
ْشِطيٌَّة، واسِتفهاِميٌَّة، 
وموصولمٌة، ونمِكرٌة 
 ٍّ ِ وصوفمٌة، قال أبو َعم :  مم

ةٌ  .ونكرٌة تامَّ



ْل ) (هم

ايبلطلب اتلصديق اإلجي

ال

للتصوُّر

للتصديق السليب

ْل : )اخلامُس والِعرشونم  (  هم
، ال لطلِب اتلَّصديِق اإلجيايِبِّ 

ِر، وال للتَّصديِق ال وُّ ليِْبّ للتَّصم .سَّ



(الواو)

ملطلق اْلمع

للمعية: وقيلللرتتيب: وقيل

(  الواو: )السادُس والِعرشونم 
: ملطلمِق اْلممِع، وقيل

تيِب، وقيل ِعيَّ : للرتَّ .ةِ للمم



 مم رم )
م
(أ

الصحيح

حقيقة يف القول 
املخصوص

جماز يف الفعل

كللقدر املشرت: وقيل

ني مشرتك بينهما وب: وقيل
الشأن والصفة واليشء

 مم رم )
م
حقيقٌة يف القْوِل ( أ

ْعِل، الممْخصوِص، جماٌز يف الفِ 
مِك، و: وقيل ْدِر املشرتم : قيللِلقم

أِن مشرتمٌك بينمُهما وبنيم ال شَّ
ءِ  ْ فِة واليشَّ والصِّ



حد األمر

اقتضاء فعل

غي كف

(ُكّف )مدلول عليه بغي 

هُ  دُّ اقِتضاُء فِعٍل، غيم : وحم
، مدلوٍل عليه بغِي  كمفٍّ

(.ُكفَّ )



األمراعتبار العلو واالستعالء يف

يه ال يعترب ف: الصحيح
يعتربان: وقيلعلو وال استعالء

االستعالء فقط: وقيلالعلو فقط: وقيل

ُ فيه ُعلُوٌّ وال  وال يُعتربم
، يُعتربمان: اسِتعالٌء، وقيل

حاقم واعتمربمت املعزتلُة وأبو إس
بَّاِغ  يازيُّ وابُن الصَّ الشِّ

ْمعاينُّ  ، وأبو اْل: والسَّ سنِي الُعلُوَّ
وابُن واآلمديُّ واإلماُم 

االستعالءم : اْلاجِب 



اإلرادة يف األمر

دة ال يشرتط يف األمر إرا
ادلاللة باللفظ ىلع 

الطلب

يشرتط: وقيل

األمر غي اإلرادة

خالفاا للمعزتلة

م أبو َعٍّ وابنُه إ ةم واعتمربم رادم
لمِة باللَّفِظ ىلع الطَّ  الم .لمِب ادلِّ

لُب بمِدييِهٌّ  ، واألمُر غيُ والطَّ
.اإلرادِة، خالفاا للمعزتلةِ 



هل لألمر صيغة َتصه؟

فيترد ىلع قول القائلني بانل

هليس هل صيغة َتص: قيل

لالشرتاك: وقيلللوقف: قيل

هل صيغة: وقيل

هادون غي« افعل»واخلالف يف صيغة 

:  لمفواالقائلونم بانلَّْفِيِّ اْختم 
ه؟،  ُصُّ ْل لأِلمِر صيغٌة َتم هم

يِخ، فقي ن الشَّ :  لوانلَّيْفُ عم
، لالشرتاكِ : للوقِف، وقيل

(.لاْفعم )واخلالُف يف صيغِة 



ترد صيغة
اإلباحةانلدبالوجوبانٍ ملع« افعل»

إرادة اإلرشاداتلهديد
اإلذناالمتثال

اإلكراماالمتناناإلنذاراتلأديب

اإلهانةاتلعجزياتلكوينالتسخي

االحتقاراتلمينادلاعءالتسوية

اتلعجباتلفويضاإلنعاماخلرب

االعتباراملشورةاتلكذيب

ِة، وتمرُِد للوجوِب، وانلَّدِب، واإلباح
ِة  واتلَّهديِد، واإلرشاِد، وإرادم
االمتثاِل، واإلْذِن، واتلَّأديِب، 

واإلنذاِر، واالْمِتناِن، واإلكراِم، 
جزِي، والتَّسخِي، واتلَّْكويِن، واتلَّعْ 

اعِء،  واإلهانِة، والتَّْسِويِة، وادلُّ
 ، ِ ، واالحتقاِر، واخلمربم واتلَّممينِّ

ِب، واإلنعاِم، واتلَّْفويِض، واتلَّعمجُّ 
ِة، واالعتب ُشورم ارِ واتلَّْكِذيِب، والمم



ا؟صيغة األمر حقيقة  يف ماذ
يف الوجوب: قيل
لغة: قيل
ْشاعا : وقيل
عقالا : وقيل

يف انلدب: وقيل

مشرتكة بينهما: وقيل(لبالط)للمشرتك بينهما : وقيل
باحةمشرتكة فيهما وِف اإل: وقيلبالوقف فيهما: وقيل

إلرادة االمتثال: وقيلديديف اثلالثة وِف اتله: وقيل
:وقيل

أمر اهلل تعاىل للوجوب
ة وأمر انليب عليه الصال
والسالم املبتدأ للندب

وملمشرتكة بني اخلمسة ا: وقيل
ُ
أل

ْلازمحقيقة يف الطلب ا: واملختاربني األحاكم اخلمسة: وقيل
لفإن صدر من الشارع وجب الفع

، أو ْش: واْلمهورُ  ، حقيقٌة يف الوجوِب، لغةا اعا
، مذاهُب، وقيل يف انلَّدِب، وقال : أو عقالا

ٌة مش: للمشرتمِك بينُهما، وقيل: املاتُِريِديُّ  كم رتم
قَّفم القايض والغزايلُّ  ديُّ واآلمبينُهما، وتموم

ٌة فيِهما وِف اإلب: فيِهما، وقيل كم احِة، مشرتم
:  اْلبَّارِ يف اثلَّالثِة واتلَّهديِد، وقال عبدُ : وقيل

ِريُّ  اىلم أمُر اهلِل تمعم : إلرادِة االمتثاِل، وقال األْبهم
لم للوجوِب وأمُر انلَّيبِّ صىل اهلل عليه وس

 للنَّدِب، وقيل
ُ
أ ٌة بني اخل: املبتمدم كم م مسِة مشرتم

ِل، وقيل وم
ُ
تاُر بمنْيم األحاكِم اخلمسِة، واملخ: األ

:  ِوفاقاا للّشيِخ أيب حامٍد وإماِم اْلرمنيِ 
ر من  دم لِب اْلاِزِم، فإن صم حقيقٌة يف الطَّ

بم الِفعُل  اِرع ومجم .الشَّ



يف وجوب اعتقاد الوجوب قبل ابلحث

مه فيه خالف العام يف وجوب اعتقاد عمو
قبل ابلحث عن املخصص

(العام)يأيت يف مباحث 

ِب وِف وجوِب اعِتقاِد الوجو
قبلم ابلمْحِث خالُف العامِّ 



األمر

بعد اْلظر

للوجوب: وقيللإلباحة

الوقف: وقيل

بعد استئذان

د اكألمر بع: قيل
اْلظر

ْظٍر  رمدم بعدم حم قال -فإْن وم
..  -أو استِئذاٍن : اإلمامُ 

يِّ  ِب فمِلإلباحِة، وقال أبو الطَّ
ْمعاينُّ  يازِيُّ والسَّ والشِّ

قَّفم : واإلمامُ  للوجوِب، وتموم
.إماُم اْلرمنيِ 



انليه بعد الوجوب

للكراهة: وقيلللتحريم

إلسقاط الوجوب: وقيللإلباحة: وقيل

الوقف: وقيل

ا انلَّيُه بعدم الوجوِب  .. أمَّ
:  لللتَّحريِم، وقي: فاْلمهورُ 

لإلباحِة، : للكراهِة، وقيل
إلسقاِط الوجوِب، : وقيل

قِْفه .وإماُم اْلرمنِي ىلع وم



هل األمر يقتض اتلكرار؟
الصحيح

األمر لطلب املاهية فقط
ال تلكرار وال مرة

مدلولة: وقيلواملرة رضورية
ا: وقيل للتكرار مطلقا

إن ُعلِّق: وقيل
أو صفةبرشط
بالوقف: وقيل

لمِب املاهيَِّة  ال .. األمُر بِطم
ُة  رَّ ٍة، والمم رَّ تِلمْكراٍر وال مم

ْدلولمةٌ : رضوريٌَّة، وقيل ، مم
ْزِوييِنُّ  :  وقال األستاُذ والقم

ا، وقيل إنْ : للتَّكراِر مطلقا
: لُعلِّقم برشٍط أو صفٍة، وقي

بالوقِف 



هل األمر يقتض الفور؟

ورال يدل ىلع الف: الصحيح

حكم املباِدر

ممتثل

غي ممتثل: وقيل

وقيل بالوقف

للفور: وقيل

مشرتك: وقيلللفور أو العزم: وقيل

ْوٍر، خالفاا لقوٍم،  وال ِلفم
وِر أو العزِم، وق: وقيل : يلللفم

مٌك، واملباِدُر ممتمِثٌل  ، مشرتم
قمفم  ن وم نمعم ومم ْن مم خالفاا لمم



هل األمر يستلزم القضاء؟

زم األمر األول يستل: قيل
دالقضاء بأمر جدي: وقيلالقضاء

يازيُّ وعبُد  الرازيُّ والشِّ
مستملِزُم : اْلبَّارِ  األمُر ي

، وقال األكرثُ  :  القضاءم
.القضاُء بأمٍر جديدٍ 



اإلجزاءداللة األمر ىلع 

ور اإلتيان باملأم: األصح
زاءاإلجال يستلزم : وقيلاإلجزاءيستلزم 

أموِر أنَّ اإلتيانم بامل: واألصحُّ 
مستملِزُم  اإلجزاءم به ي



األمر باألمر باليشء

ا به أمٌر به: وقيلليس أمرا

ِء  ْ وأنَّ األمرم باألمِر باليشَّ
ا به ليس أمرا



دخول اآلمر يف عموم أمره

:  بلفظ يتناوهلاآلمر 
ال يدخل: وقيلفيهداخل 

وأنَّ اآلِمرم بلفٍظ يمتمناوهُل 
داخٌل فيه



وردخول انليابة يف املأم

انليابة تدخل املأمور

إال ملانع

وأنَّ انلِّيابمةم تمدُخُل املأمورم ال تدخل املأمور: وقيل
.إالَّ مِلانِعٍ 



داللة األمر باليشء ىلع انليه عن ضده الوجودي

(  انلفي)األمر 
بيشء معني

نيه عن ضده 
الوجودي

:  وقيل
يتضمنه

ال : وقيل
عني انليه 
عن ضده 
هوال يتضمن

:  وقيل

أمر 
الوجوب
يتضمن 

انليه عن 
ضده

أمر انلدب

ن ليس نهياا ع
ضده وال 
متضمنُا هل

(اللفظي)األمر 

ليس عني 
ا انليه قطعا

هل يتضمن
انليه؟

ال : األصح
يتضمنه

:  وقيل
يتضمنه

يُخ والقايض ِيُّ األمُر انلَّف: قال الشَّ
ه الوُجودِ  ن ِضدِّ ٍ نميْهٌ عم ، بيشٍء ُمعنيَّ يِّ

ن القايض نُه، وعليِه ع: وعم مَّ بُد يمتضم
، ديُّ واآلماْلبَّاِر وأبو اْلسنِي واإلماُم 
نُه ال عي: وقال إماُم اْلرمنِي والغزايلُّ 

نُه، وقيل مَّ تمضم أمُر الوجوِب : وال يم
ْط  قم ُن فم مَّ تمضم يم

ا اللَّفِظيُّ  فليس عنيم انلَّيِه .. أمَّ
نُه ىلع األصحِّ  مَّ تمضم ا، وال يم .قطعا



هل انليه عن اليشء أمر بضده؟

ىلع اخلالف يف: وقيلاأمر بالضد قطعا : فقيل
األمر

ا انلَّيُه  أمٌر : فقيل.. وأمَّ
، وقيل دِّ .ِف ىلع اخلال: بالضِّ



األمران

غي 
متعاقبني

غيان

بغي 
متماثلني

غيان

ناملتعاقبا

ال بمتماثلني و
مانع من 
اتلكرار

واثلاين غي
معطوف

معمول بهما: قيل

تأكيد: وقيل

قيل بالوقف

وفاافإن اكن اثلاين معط

فاتلأسيس أرجح

فإن رجح اتلأكيد
م بعادي قُدِّ

وإال فالوقف

:  وقيل
اتلأكيد

، أو بغيِ  األمراِن غيم ُمتمعاقِبمنْيِ
نْيِ 

اِن غياِن، واملتعاقِب.. ُمتمماثِلم
، وال مانعم ِمن اتلَّك نْيِ

راِر، بُمتماثِلم
موٌل مع: قيل.. واثلَّاين غُي معطوٍف 

قِف، تأكيٌد، وقيل بالو: بِهما، وقيل
حُ  ، وِف املعطوِف اتلَّأِسيُس أرجم

حم اتلَّأك: وقيل يُد اتلَّأكيُد، فإن رمجم
مم، وإالَّ  ْقُف .. بِعاِديٍّ قُدِّ فالوم



انليه

تعريفه

(ُكفَّ : )اقتضاء كمفٍّ عن فعل ال بقول

قضيَّته

ادلوام

ما لم يُقيد باملرة

ا: وقيل مطلقا

ْن (: انلَّيهُ ) اقتضاُء كمفٍّ عم
ْولِ  (.ُكفَّ : )فِعٍل ال بقم

يَّ : وقمِضيَّتُه واُم ما لم ُيقم ْد ادلَّ
ِة، وقيل رَّ ا: بالمم .مطلقا



تمرِد صيغة انليه

والكراهةللتحريم

وادلاعءواإلرشاد

واتلقليلوبيان العاقبة

وايلأسواالحتقار

، وتمرُِد صيغتُه للتَّحريمِ 
والكراهِة، واإلرشاِد، 

اعِء، وبياِن العاقِبمِة،  وادلُّ
واتلَّقليِل، واالحتقاِر، 

.وايلأِس 



:مسأتلان

 الرتك هل يعترب يف انليه إرادة ادلاللة باللفظ ىلع
أو ال؟

ىلع ما سبق يف األمر

صيغة انليه هل يه حقيقة يف اتلحريم أو 
الكراهة أو مشرتكة بينهما أو موقوفة؟

ىلع ما سبق يف األمر

وِف اإلرادِة واتلَّحريِم ما يف
.األمرِ 



انليه

قد يكون عن متعددقد يكون عن واحد

ا َجعا

ّي اكْلرام املخ

وفرقاا

اكنلعلني 
تلبسان أو 

تزناعن

ا وَجيعا

قةاكلزنا والرس

ن واحٍد،  وقد يمكوُن عم
ا اكْلراِم  ْعا ٍد، َجم وُمتمعدِّ
، وفمْرقاا اكنلَّعلمنْيِ  ِ يَّ الُمخم

اِن أو تزُْنماعِن وال يُ  ُق، تُلبمسم رَّ فم
قمةِ  ِ نا والرسَّ ا اكلزِّ يعا ِ .وَجم



اد؟يقتض الفسهل مطلق انليه 

ما يدخل يف املسألة

األظهر

نيه اتلحريم

نيه اتلزنيه

طنيه اتلحريم فق: وقيل

يْهِ اتلَّحريِم 
ذا وك-ومطلمُق نم

ساِد للف-اتلَّزْنيِه يف األظهِر 



جهة ادلاللة ىلع الفساد

معىنا : وقيللغة: وقيلْشاعا 

، وقيل ، وقيل: ْشاعا :  لُغةا
عىنا  مم



هل انليه للفساد؟

اتلفصيل

فيما عدا املعامالت

للفساد

يف املعامالت

إن رجع إىل 
أمر داخل او 

الزم

للفساد

ال : وقيل
يقتض 
الفساد

إن احتمل 
رجوعه إىل أمر
داخل أو الزم
ال يقتض
الفساد

:  وقيل
للفساد

إن رجع 
خلارج

ال يقتض
الفساد

يقتض: وقيل
الفساد

باإلطالق: وقيل

ا،  دا املعامالِت مطلقا فيما عم
عم  قال ابُن عبدِ -وفيها إْن رمجم

المِ  ُه : السَّ ل رجوعم إىل-أو اْحتممم
أمٍر داخٍل أو الزٍم، وفاقاا 

:  لألكرِث، وقال الغزايلُّ واإلمامُ 
ْط  قم .يف العباداِت فم

فإْن اكن خلارٍج اكلوضوِء 
رثِ لم يُِفْد عندم األك.. بمغصوٍب 



هل انليه للفساد؟

اإلطالق: وقيلاتلفصيل

ساد يفيد الف: قيل
ا مطلقا

ال يفيد: وقيل
ا الفساد مطلقا

هاملنيه عنه ذلات

غي مرشوع 
ففساده عريض

املنيه عنه 
لوصفه

يفيد الصحة

ا، : وقال أِحدُ  يُِفيُد مطلقا
ولفُظُه حقيقٌة وإن اْنتمىفم 

ال : فةم الفساُد دليلٍل، وأبو حني
نيِهُّ  ا، نمعمم المم  عنه يُفيُد مطلقا

سم  فم يِْنه غُي مرشوٍع، فم اُده ِلعم
، ُثّم قال رميِضٌّ نه واملنيهُّ ع: عم

ةم  حَّ لِومصِفه يُِفيُد الصِّ



داللة نيف

القبول

يدل ىلع الفساد: قيل

يدل ىلع الصحة: وقيل

اإلجزاء

عاكنيف القبول قط: قيل

ابقفيه اخلالف الس: وقيل

سادوأوىل بدالتله ىلع الف

ُل،الُقبوعنهنيُِفم إنْ :وقيل
ديلُل انلَّيفُ بمل:وقيل

يِف كنم اإلجزاءِ ونيفُ الفساِد،
سادِ بالفأْوىلم :وقيلالُقبوِل،



العام

:تعريفه

لفظ يستغرق الصالح هل من غي حرص

امُّ ) مْستمْغِرُق (: العم لفٌظ ي
رصٍ  ِي حم اِلحم هل ِمن غم الصَّ



حكم دخول الصورة انلادرة وغي 
املقصودة يف العموم؟

انلادرة

دخوهلا : الصحيح
ال تدخل: وقيلحتت العموم

غي املقصودة

دخوهلا : الصحيح
ال تدخل: وقيلحتت العموم

حيُح دخوُل انلَّاِدرِة  والصَّ
تمهُ  ِة حتم ِي املقصودم وغم



هل املجاز يدخله العموم؟

ال يدخله املجاز: وقيلقد يكون جمازاا
وأنَّه قد يمكوُن جمازاا



هل العموم من عوارض األلفاظ فقط؟

واملعاين: قيلمن عوارض األلفاظ

هنيةيف املعاين اذل: وقيل

ومارِِض األلفاِظ،  وأنَّه ِمن عم
واملعاين، وقيل به يف: قيل

هيِنِّ  اذلِّ



الفرق بني العام واألعم

للمعىن

أعم

للفظ

اعم

، ولِلَّف: وُيقاُل للمعىنم  :  ِظ أعمُّ
اعمٌّ 



مدلول العام

ُكّية

بقةحمكوم فيه ىلع ك فرد مطا: أي

أو سلبااإثباتاا

ال ك

وال يلك

حمكوٌم : ومدلوهُل ُُكِّيٌَّة، أيْ 
ةا   إثباتاا فيه ىلع ُكِّ فمرٍْد ُمطابمقم

 ٌّ ، وال يلُكِّ لْباا، ال ُكٌّ .أو سم



؟داللة العموم قطعية أم ظنية

ىلع أصل املعىن

قطعية

صهىلع ك فرد ُبصو

قطعية: وقيلظنية

ودمالتُله ىلع أصِل املعىنم 
افيِعِّ  ، قطعيٌَّة، وهو عن الشَّ

ظنِّيٌَّة، وىلع ُكِّ فمرٍْد ُبصوِصه
وهو عن الشافعيَِّة، وعن 

.اْلنمِفيَِّة قطعيَّةٌ 



األشخاصمن لوازم عموم 

يستلزم عموم

األحوال

واألزمنة

وابلقاع

مطلق : وقيل

مْستملِزُم  وعموُم األشخاِص ي
عمومم األحواِل واألزِمنمِة 

يُخ اإل مامُ وابلقاِع، وعليه الشَّ



صيغ العموم

:ويه

اذليكٌّ 

أياليت

مّتما

حيثماأين

وَنوها

هل يه للعموم حقيقة؟

:  وقيلةللعموم حقيق
للخصوص

بالوقف: وقيلةمشرتك: وقيل

ِي)و( ُكّ ) (  الَّيِت )و( اذلَّ
ا)و( أيُّ )و ّتم )و( مم (  مم

يْثُما)و( أْينم )و وَنْوُها ( حم
، وقيل : للعموِم حقيقةا

كم : للخصوِص، وقيل م ٌة، مشرتم
وقيل بالوقِف 



اْلمع املعرف بالالم أو اإلضافة

للعموم

ما لم يتحقق عهد

ليس للعموم : وقيل
ا مطلقا

إذا احتُمل معهود: وقيل

ِم أو  واْلمُع املعرَُّف بالالَّ
اإلضافِة للعموِم ما لم 

هٌد، خالفاا أليب ْق عم قَّ تمحم يم
ا، وإلماِم  هاشٍم مطلقا

.اْلرمنِي إذا احتُِمل معهودٌ 



املفرد املحىل

للعموم

إذا لم يكن هناك معهود 
يرجع إيله

اليس بعام مطلقا : وقيل

إذا لم يكن واحده : وقيل
باتلاء

إذا لم يكن واحده : وقيل
ةباتلاء أو تمزي بالوحد

ىلَّ مثلُه، خال فاا واملفرُد الُمحم
ا، وإلماِم  لإلماِم مطلقا

اْلرمنِي والغزايلِّ إذا لم 
يمُكن واحُده باتلَّاِء، زاد 

م بالوْحدم : الغزايلُّ  ةِ أو تممزيَّ



انلكرة يف سياق انليف
للعموم

ا وضعا
ا: وقيل لزوما

هل العموم فيها نص أو ظاهر؟
إن بنيت ىلع الفتح
نص

إن لم تنب ىلع الفتح
ظاهر

يْفِ 
وانلَِّكرُة يف ِسياِق انلَّ

ا، وقيل ا، لُزوما : للعموِم ومْضعا
يُْخ اإلماُم، نصًّ  ا إْن وعليه الشَّ

ا إن بُنِيمْت ىلع الفتِح، وظا هرا
.لم تنُْبم 



ما يعم عرفاا أو عقالا 

قد يعم اللفظ عرفاا

اكلفحوى

وإضافة اْلكم إىل األعيان
(حرمت عليكم أمهاتكم: )كقوهل تعاىل

وقد يعم اللفظ عقالا 

كرتتيب اْلكم ىلع الوصف

وكمفهوم املخالفة

ُعمُّ اللَّفُظ ُعْرفاا؛  وقد يم
حرمت }اكلفحوى، و

، أو {عليكم أمهاتكم
؛ كرتتيِب اْلُْكِم ىلع قالا عم

ةالومْصِف، وكمفهوِم املخالمفم 



هل للمفهوم عموم؟

ال عموم هل: وقيلهل عموم: قيل

واخلالف لفظي

واخلالُف يف أنَّه ال عمومم هل
لفِظيٌّ 



عموم املفهوم

واملخالفة بالعقلالفحوى بالعرف

اخلالف لفظي«هوماملف»وتقدما يف فصل 

وِف أنَّ الفْحومى بالعرِف 
مم  دَّ ةم بالعقِل تمقم واملخالمفم



معيار العموم

صحة االستثناء

.ءُ وِمْعياُر العموِم االستثنا



ر عموم اْلمع املنكَّ

اعم: وقيلليس بعام: األصح

رم  واألصحُّ أنَّ اْلمعم املنكَّ
ليس بعامٍّ 



أقل مسىم اْلمع

حقيقة

ثالثة: األصح

اثنان: وقيل

ما يصدق عليه جمازاا

يصدق ىلع الواحد

ال يصدق ىلع: وقيل
الواحد

ىمَّ اْلمِع ثالثم  ٌة وأنَّ أقلَّ ُمسم
ال اثْناِن، وأنَّه يمْصُدق ىلع

الواحِد جمازاا



العام اذلي سيق للمدح واذلم هل يعمم أو ال؟

يعم إذا لم يعارضه اعم آخر

ا: وقيل ال يعم مطلقا

ا: وقيل يعم مطلقا

عىنم امل دِح وتمعِميُم العامِّ بمم
مِّ إذا لم يُعارِْضُه اعمٌّ  واذلَّ

ُر، ثاثلُها ا: آخم ُعمُّ مطلقا يم



نيف االستواء

:حكمه

يعم

:مثاهل

(نال يستوو: )َنو قوهل تعاىل

مْستمُوو: )وتعِميُم َنْوِ  (نال ي



الفعل إذا وقع

يف سياق انليف

:حكمه

يعم

:مثاهل

(ال أكلُت )

طيف سياق الرش

:حكمه

مطلق

اعم: وقيل

:مثاهل

(إن أكلُت )

لُْت )و إْن )و: ، قيل(ال أكم
لُْت  (.أكم



ما ُعدَّ من العموم وليس كذلك

املقتىض

العطف ىلع العام

الفعل املثبت

(راكن جيمع يف السف: )وَنو

املعلق بعلة

ا يعم قياسا

ا: وقيل يعم لفظا

، والعطِف ىلع ال املقتمىضم
، والفعِل املثبمِت، و َنِو العامِّ

فرِ ) ُع يف السَّ ْمم وال ،(اكن جيم
ا، لكنْ  املعلَِّق بِعلٍَّة لفظا
ا، خالفاا لزاعِم ذلك .قياسا



االستفصالترك 

يزُّنل مزنلة : األصح
ال : وقيلالعموم

ُل يزُنَّ االسِتفصالِ وأنَّ تركم 
الِ  قم .مزِنلمةم الُعموِم يف المم



(يا أيها انليب)اخلطاب بنحو 

يتناوهلا: وقيلال يتناول األمة

ال( يا أيُّها انلَّيِبُّ )وأنَّ َنوم 
ةم  ُل األمَّ يمتمناوم



(يا أيها انلاس)َنو 
لم؟هل يشمل الرسول صىل اهلل عليه وس

ل يشم: الصحيح
وإن اقرتن بـ 

(قل)

اليدخل: وقيل
ىل اهلل صحتته انليب 

عليه وسلم

:وقيل
ال( قل)إن اقرتن بـ 

يشمله
وإال شمله

يعم العبد
ال يعمه إال بديلل: وقيل

يعم الاكفر
ال يعمه إال بديلل: وقيل

يتناول املوجودين دون من بعدهم
يعم اْلميع: وقيل

مْشمم ( يا أيُّها انلَّاُس )وَنوم  ُل ي
سلم الرَّسولم صىل اهلل عليه و

نم بـ م : ها، وثاثلُ (قُْل )وإن اقرْتم
ُعمُّ الع بدم اتلَّفصيُل، وأنَّه يم
، ويمتمناوُل المموجو ، والاكفرم ِدينم

ُهم ن بعدم .دونم مم



ن)عموم  الرشطية( مم

َتتص باملذكر: وقيلتتناول اإلناث

نْ )وأنَّ  طيَّةم تمتمناوم ( مم ُل الرشَّ
اإلناثم 



عموم َجع املذكر السالم لإلناث

ال تدخل فيه : األصح
ا يدخلن: وقيلالنساء ظاهرا

الِِم ال  ِر السَّ وأنَّ َجعم املذكَّ
ا تمْدُخُل فيه النِّساُء ظاِهرا



هل يتعداه؟خطاب الواحد 

يعم اعدة: وقيلال يتعداه: األصح

وأنَّ خطابم الواحِد ال 
اُه، وقيل تمعدَّ ُعمُّ اعدةا : يم يم



(يا أهل الكتاب)اخلطاب بـ 

يشملهم: وقيلال يشمل األمة: األصح

وأنَّ خطابم القرآِن 
يا أهل }واْلديِث بـ 

ةم { الكتاب ُل األمَّ مْشمم ال ي



؟هل يدخل املخاِطب يف عموم خطابه

يدخل: األصح

إن اكن خرباا

ا ال أمرا

ا: وقيل يدخل مطلقا

ا: وقيل ال يدخل مطلقا

وأنَّ املخاِطبم داخٌل يف 
اخطابِه إْن اكن خرباا، ال أمرا 



(خذ من أمواهلم صدقة)عموم َنو 

يقتض األخذ من ك نوع: األصح

يكيف األخذ من نوع واحد: وقيل

باتلوقف: وقيل

الِِهم}وأنَّ َنوم  ْموم
م
{ ُخْذ ِمْن أ

ْقتمِض األخذم ِمْن ُكِّ نموٍع  ، يم
قَّفم  .اآلمديُّ وتموم



اتلخصيص

:تعريفه

قرص العاِم ىلع بعض أفراده

مِّ قمرُص العا(: اتلَّخصيُص )
ىلع بعِض أفراِدهِ 



القابل للتخصيص

حكم ثبت ملتعدد

والقابُل هلم ُحْكٌم ثمبمتم 
دٍ  .لُِمتمعدِّ



أن هل جيوز اتلخصيص إىل
يبَق واحد؟

جوازه: اْلق

إىل واحد
ا إن لم يكن لفظ العام َجعا

إىل أقل اْلمع

اإن اكن لفظ العام َج عا

ا: وقيل جيوز مطلقا

ايمتنع مطلقا : وقيل

صوريمتنع إال أن يبَق غي حم: وقيل

يمتنع إال أن يبَق قريب من مدلوهل: وقيل

واْلقُّ جوازُه إىل واحٍد إْن لم
ا، وإىل ْعا يمُكْن لفُظ العامِّ َجم

: أقملِّ اْلمْمِع إْن اكن، وقيل
ا، ذَّ املنُع مطلقا ا، وشم مطلقا

بَْقم   غُي وقيل باملنِع إالَّ أْن يم
بَْقم : حمصوٍر، وقيلم  إالَّ أْن يم

.قريٌب ِمن مدلوهِل 



الفرق بني العام املخصوص
واملراد به اخلصوص

العام املخصوص

عمومه مراٌد تناوالا 

ا ال حكما

ة األشبه أنه حقيق
(ويأيت)

صالعام املراد به اخلصو

ا عمومه ليس مرادا

زيئيلك استُعمل يف ج

جماز قطعاا

والعامُّ املخصوُص عموُمه 
ا،  ، ال ُحْكما ُمراٌد تمنماُوالا

واملراُد به اخلصوُص ليس
ٌّ استُعِملم يف ا، بمْل يلُكِّ ُمرادا

، وِمْن ثممَّ اكن جمازاا  ُجْزيِئٍّ
ا قطعا



؟العام املخصوص هل هو يف ابلايق هو حقيقة أو جماز

حقيقة إن اكن ابلايق غي: وقيلحقيقة: األشبه
منحرص

حقيقة إن ُخّص بما ال: وقيل
ينحقيقة وجماز باعتبار: وقيليستقل

حقيقة باعتبار تناوهل

ليهجماز باعتبار االقتصار ع

ا: وقيل هجماز إن استُثين من: وقيلجماز مطلقا

ظجماز إن ُخص بغي لف: وقيل

ُل  اقاا حقيقٌة، ِوف: األشبمهُ .. واألوَّ
يِخ اإلماِم والفقهاِء، وقا ل للشَّ

إْن اكن ابلايِق غيم : الرازيُّ 
، وقومٌ  إن ُخصَّ بما ال: ُمنْحرِصٍ

، وإماُم اْلرمنيِ  مْستِقلُّ يقٌة حق: ي
تمناُوهِل،: وجماٌز باعتبارمين

:  واالقتصاِر عليه، واألكرثُ 
ا، وقيل يِنم إن استُثْ : جماٌز مطلقا

.ٍظ إن ُخصَّ بغِي لف: ِمنه، وقيل



ص حجة يف ابلايق؟هل العام  الُمخصَّ

حجة إن ُخّص : وقيلحجة: قيل
بمعني

حجة إن ُخّص : وقيل
بمتصل

ه حجة إن أنبأ عن: وقيل
العموم

حجة يف أقل : وقيل
اغي حجة مطلقا : وقيلاْلمع

ُص قال األكرثُ  :  واملخصَّ
ٌة، وقيل إن ُخصَّ : حجَّ
، وقيل ٍ بُمتَِّصٍل،: بُمعنيَّ

نه الُعمومُ : وقيل ، إن أْنبمأ عم
: ليف أقلِّ اْلمِع، وقي: وقيل

ا ة مطلقا غُي حجَّ



ص؟هل يتمسك بالعام قبل ابلحث عن خمص

يف حياة انليب             
صىل اهلل عليه وسلم

يُتمسك به

بعد وفاة انليب            
صىل اهلل عليه وسلم

يتمسك به

ال يتمسك به: وقيل

يُتمسك به إن : وقيل
ضاق الوقت

ي ُك بالعامِّ يف حم اِة وُيتمسَّ
سلم انلَّيِبّ صىل اهلل عليه و

ِص  ، قبلم ابلحِث عن الُمخصِّ
بِن وكذا بعد الوفاِة، خالفاا ال

يٍْج، وثاثلُها إن ضاقم : رُسم
الوقُت 



ص هل يكيف يف ابلحث عن خمص
الظن أو ال بد من القطع؟

يكيف يف : الصحيح
ال بد من القطع: وقيلابلحث الظن

، ُثمَّ يمكيِف يف ابلحِث ال نُّ ظَّ
خالفاا للقايض



املخصص

املتصل

االستثناء

الرشط

الصفة

الغاية

بدل ابلعض من اللك

املنفصل

اْلس

العقل

ادليلل السميع

ُص قسمان صِّ :الُمخم
ُل  املتَِّصل: األوَّ

سةٌ  :  وهو َخم



االستثناء

:تعريفه

أو إحدى أخواتها( إال)اإلخراج بِـ 

ُل  االستثناءُ : األوَّ
أو ( إالَّ )اإلخراُج بِـ : وهو

واتها .إْحدى أخم



ىن منه أن هل يشرتط يف االستثناء واملستث
يكونا من متلكم واحد؟

ا: وقيلدمن متلكم واح: الصحيح مطلقا

: ِمن متلكٍِّم واحٍد، وقيل
ا .مطلقا



ثىن منه؟هل جيب اتصال املستثىن باملست

إىل شهر: وقيلجيب اتصاهل اعدةا 

ا: وقيلإىل سنة: وقيل أبدا

يف املجلس: وقيلأربعة أشهر: وقيل

رما لم يأخذ يف الكم آخ: وقيلسنتني: وقيل

جيوز يف الكم اهلل: وقيللالكمبرشط أن ينوى يف ا: وقيل

ُب اتِّصاهُل اعدةا، وعن اب ِ
ِن وجيم

ٍة، سن: إىل شهٍر، وقيل: عبَّاٍس 
ا، وعن سعيد بن: وقيل أبدا

اٍء أربعِة أشهٍر، وعن عط: ُجبيٍ 
يف املْجِلِس، وعن: واْلسِن 

ما لم : سنتنِي، وقيل: جماهدٍ 
، وقيل :  يمأُخذ يف الكٍم آخرم
، برشِط أن ُينْومى يف الالكمِ 

ُوز يف الكِم اهلل ف: وقيل .قْط جيم



االستثناء املنقطع هل هو 
حقيقة أو جماز؟

حقيقة: وقيلجماز: قيل

مشرتك: وقيلمتواطئ: وقيل

الوقف: وقيل

ِطع  ا الُمنقم :  فثاثلُها.. أمَّ
مكٌ : متواِطٌئ، والرابعُ  ، مشرتم

.الوقُف : واخلامُس 



تقدير داللة االستثناء

(ةعرشة إال ثالث: )يف َنو

:األصح

رادباعتبار األف« العرشة»املراد 

خرجت ثالثة
ُ
ثم أ

سند إىل ابلايق تقديرا و
ُ
إن اكن ثم أ

قبله ذكراا 

:وقيل

قرينة« إال»املراد سبعة و 

:  وقيل

عرشة إال ثالثة بإزاء اسمني مفرد ومركب

نَّ أ: واألصحُّ ِوفاقاا البِن اْلاجِب 
ةٍ )املرادم بـ رْشم ٌة عم : )يف قولِك( عم رْشم

ثمة العرْشُة باعتباِر ( إالَّ ثمالم
ت ثالثٌة، ثم األفراِد، ثم أْخرِجم
ا وإْن اك ن أْسِندم إىل ابلايق تمْقديرا

ا، وقال األكرثُ  املراُد : قبْلمه ِذْكرا
قمرينٌة، وقال ( إالَّ )سبعٌة، و

ٌة إالَّ ثالثٌة، بإز: القايض رْشم اِء عم
ٍب  نِي ُمفرٍد وُمركَّ اْسمم



هل جيوز استثناء

اللك؟

جيوز: وقيلال جيوز

األكرث؟

زال جيو: وقيلجيوز

ز ال جيو: وقيل
إن اكن العدد 

رصُياا

املساوي؟

ال جيوز: وقيلجيوز

وُز الُمستمْغِرُق، خال فاا والم جيم
وال األكرُث، : لُشذوٍذ، قيل

:  وال املساوِي، وقيل: وقيل
.إن اكن العدُد رصُياا



هل جيوز االستثناء من
العدد؟

عقد ال جيوز استثناء: قيل
ء جيوز االستثنا: وقيلصحيح

ا: وقيل ال جيوز مطلقا

عدِد ال يُستمثىْنم من ال: وقيل
حيٌح، وقيل ْقٌد صم ال : عم

ا .ُمطلقا



االستثناء

من انليف إثبات
مسكوت عنه: وقيلومن اإلثبات نيف

يْفِ إث
باٌت واالستثناُء من انلَّ

وبالعكِس، خالفاا أليب 
.حنيفةم 



اللك؟االستثناءات املتعددة هل تعود إىل

إن تعاطفت 

فلألول

وإن لم تتعاطف

هإن لم يستغرق

كٌّ ملا يليه

إن استغرقه

بطل

ْت  فم ُة إن تمعاطم دم واملتعدِّ
ا يملِ  ِل، وإالَّ فلُكٌّ لِمم يه فمِلألوَّ

مْستمغِرقْه ما لم ي



طفة االستثناء الوارد بعد َجل متعا
هل يعود لللك؟

يعود لللك

ا ا: وقيلتفريقا َجعا

إن سيق : وقيل
اللك لغرض

إن ُعطف : وقيل
بالواو

ة يعود لألخي: وقيل
فقط

بالوقف: وقيلمشرتك: وقيل

ٍة والوارُِد بعدم َُجمٍل ُمتمعاِطفم 
ا، وقيل ْ : لللكِّ تمفريقا ا، َجم عا

رمٍض : وقيل ، إن ِسيقم اللُكُّ ِلغم
إن ُعِطفم بالواِو، : وقيل

: وقال أبو حنيفةم واإلمامُ 
مٌك، : لألخيِة، وقيل مشرتم

وقيل بالوقِف 



فةاالستثناء الوارد بعد مفردات متعاط

أوىل بعوده إىل اللك

والوارُد بعدم ُمفرداٍت أْوىلم 
.باللُكِّ 



اُن بالعطف يدل ىلع التسو ية؟هل الِقرم

االقران بني َجلتني لف ظا

:الصحيح

ي ال يقتض التسوية يف غ
ا املذكور حكما

ويةيقتض التس: وقيل

ا الِقراُن بني اْلملتمنيِ  أمَّ
ا  سويمةم فال يمقتمِض التَّ .. لفظا

ا،  يف غِي املذكوِر ُحْكما
.ِنِّ خالفاا أليب يوُسفم والُمزم 



الرشط

:تعريفه

هو  ما يلزم 
من عدمه 
العدم، وال 
يلزم من 

وجوده وجوٌد 
وال عدٌم 

ذلاته

:أحاكمه

وجوب 
اتصاهل 

باملرشوط

اءاكالستثن

إذا ورد بعد 
ةَجل متعاطف

أوىل من 
االستثناء 
للك بالعود ىلع ا

ىلع األصح

لألخية فقط: وقيل

الوقف: وقيل

إخراج 
األكرث به

جيوز وفاقاا

ُْط : )اثلاين ُم وهو ما يمل(: الرشَّ زم
ُم ِمن  ُم، وال يملزم دم ِمه العم دم ِمن عم

.وجوِده وجوٌد وال عدٌم ذِلاتِه
، وأ ْوىلم وهو اكالستثناِء اتِّصاالا
وِْد ىلع اللُكِّ ىلع األص حِّ بالعم

وُز إخراُج األكرِث به ِوفا .قااوجيم



اثلالث الصفة

الصفة بعد اْلمل هل تعود لللك؟

إن تقدمت أو تأخرت

اكالستثناء

لو توسطت

ا اختصاصه: املختار
بما ويلته

للجميع: وقيل

فُة اكالست: اثلالُث  ثناِء الصِّ
ْت، أما مم وِْد ولو تمقدَّ يف العم

ُة  طم فاملختاُر .. املتوسِّ
يِلمتْهُ  .اختصاُصها بما وم



الغاية: الرابع

هل تعود لللك ؟

عوداكالستثناء يف ال

املراد بها

َغية تقدمها عموم يشملها لو لم تأِت 

(حّت يعطوا اْلزية: )مثل

وموإال اكنت تلحقيق العم

(حّت مطلع الفجر: )مثل

قطعت أصابعه من اخلنرص)
(إىل ابلنرص

ناِء يف الغايُة اكالستث: الرابعُ 
ه مم ا العوِد، واملراُد َغيٌة تقدَّ

لُها لو لم تمأِت،  مْشمم عموٌم ي
، {ةحّت يعطوا اْلزي}مثُل 

ا ِمثُْل  حّت مطلع }وأمَّ
موِم، فلتمْحقيِق الع.. {الفجر
ه ِمن )وكذا  ْعُت أصابعم قمطم

(.اخِلنرِْصِ إىل ابِلنرِْصِ 



بدل ابلعض من اللك: اخلامس

من املخصصات املتصلة

ولم يذكره األكرثون

ُل ابلعِض ِمن اللُكِّ : اخلامُس  بمدم
بم  ، وصوَّ ُهم ولم يمْذُكْرُه األكرثونم

.الشيُخ اإلمامُ 



من املخصصات املنفصلة

اْلس والعقل

:اخلالف فيه

جيوز اتلخصيص به

ال جيوز: وقيل

اال يسىم َتصيصا : وقيل

:نوع اخلالف

اخلالف لفظي

ُل املنفص: القسُم اثلاين
وُز اتلَّخصيُص باِْلسِّ  جيم
والعقِل، خالفاا لُِشذوٍذ، 

مسميتم  نمعم الشافيعُّ ت ه ومم
ا، وهو لفظيٌّ  ِصيصا .َتم



هل جيوز َتصيص الكتاب 
بالكتاب؟

جيوز: األصح

ال جيوز: وقيل

واألصحُّ جواُز َتصيِص 
الكتاِب به



نةهل جيوز َتصيص الس

بالسنة؟

جيوز: األصح

ال جيوز: وقيل

بالكتاب؟

جيوز: األصح

ال جيوز: وقيل

والسنِة بها وبالكتاِب 



هل جيوز َتصيص 
اترة؟الكتاب بالسنة املتو

ال جيوز: وقيلجيوز: األصح

ةِ  والكتاِب باملتواترم



هل جيوز َتصيص الكتاب ُبرب الواحد؟

املنع: وقيلجيوز: اْلمهور

جيوز إن ُخص : وقيل
بقاطع

(وعندي عكسه)

جيوز  إن ُخص : وقيل
بديلل منفصل

الوقف: وقيل

وكذا ُبرِب الواحِد عند 
إن ُخصَّ : اْلمهوِر، وثاثلُها

بقاطٍع، وعندي عكُسه، 
ْرخُّ وقال  بمنفصٍل،: الكم

قَّفم القايض وتموم



هل جيوز اتلخصيص بالقياس؟

ا: األصح اال جيوز مطلقا : وقيلجيوز مطلقا

س جيوز بالقيا: وقيل
اْليل دون اخليف

ن ال جيوز إن لم يك: وقيل
ا من العموم أصله خمصصا

ال جيوز إن لم : وقيل
الوقف: وقيلَُيص بمنفصل

وبالقياِس، خالفاا لإلماِم 
ا، وللجبائِّ إن اكن مطلقا

ِفيًّا، ولقوٍم إنا لم يمُكْن  خم
ا ِمن العموِم،  صا أصلُه خُمصَّ

ْرخِّ  إْن لم َُيمصَّ وللكم
قَّفم إمام  بمنفِصٍل، وتموم

.اْلرمني



هوم؟هل جيوز َتصيص العموم باملف

مفهوم املوافقة

جيوز

مفهوم املخالفة

ال جيوز: وقيلجيوز: األرجح

حومى، وكذا ديلِل  وبالفم
ِح  .اخلطاِب يف األرْجم



هل جيوز َتصيص العموم

سلم؟بفعل انليب صىل اهلل عليه و

جيوز: األصح

ال جيوز: وقيل

بتقريره عليه الصالة والسالم؟

جيوز: األصح

ال جيوز: وقيل

وبِفْعِله صىل اهلل عليه
.حِّ وسلم، وتمْقريِره يف األص



ما ُعدَّ من املخصصات وليس كذلك

عطف العام ىلع اخلاص؟

ال َيصص: األصح

؟رجوع الضمي إىل ابلعض

ال َيصص: األصح

َيصص: وقيل

مذهب الراوي؟

ال َيصص ولو: األصح
صحابياا

َيصص لو اكن: وقيل
صحابياا

ا: وقيل َيصص مطلقا

ذكر بعض أفراد العام؟

ال َيصص: األصح

َيصص: وقيل

واألصحُّ أنَّ عطفم العامِّ ىلع
، ورجوعم الضمِي إىل اخلاصِّ
ابلعِض، ومذهبم الراوِي ولو

راِد صحابِيًّا، وذكرم بعِض أف
ُص .. العامِّ  ال َُيصِّ



اتلخصيص بالعادة

العادة برتك بعض 
املأمور، هل َتصص؟

إن أقرها انليب أو
اإلَجاع

َتصص

لم يقرها

ال : األصح
َتصص

َتصص: وقيل

هل يُقرص العام ىلع
املعتاد أو ما وراءه؟

ال يقرص: األصح
العام عليه

يُقرص: وقيل

وأنَّ العادةم برتِك بعِض 
ص إْن أقرَّها  املأموِر َُتصِّ

سلم انلَّيبُّ صىل اهلل عليه و
أو اإلَجاُع، وأنَّ العامَّ ال 

ُ ىلع املعتاِد، وال ىلع  ما يُقرصم
ُح هل العادُة  ه، بمْل تُطرم وراءم

السابقةُ 



 العمومبما يدل ىلعصىل اهلل عليه وسلمحاكية فعل انليب 

:اْلكم

ال يعم: الصحيح

وفاقاا لألكرث

يعم: وقيل

:مثاهل

(قىض بالشفعة للجار)

فع)وأنَّ َنوم  ِة قىضم بالشُّ
، ِوفاقاا ( للجارِ  ُعمُّ ال يم

.لألكرثِ 



ُعم ؟العام الوارد يف جواب سؤال هل يم

إن لم يستقل بنفسه

وصهفهو تابع للسؤال يف عمومه وخص

إن استقل بنفسه

األخص

جائز إن أمكنت معرفة املسكوت

وإال لم جيز

املساوي

حكمه ظاهر

ائِل غُي املست ِقلِّ جواُب السَّ
دونمه تابٌع للسؤاِل يف 

عموِمه، واملستِقلُّ األخصُّ 
معرفُة جائٌز إذا أمكنمْت 

.حٌ ، واملساوِي واضاملسكوِت 



عُ  م؟العام الوارد ىلع سبٍب خاص هل يم

إن ُعِدممت القرينة

معترب عمومه: عند األكرث

غي معترب: وقيل

إن وُجدت قرينة

تقتض اتلعميم

فأجدر باتلعميم

لسببتقتض القرص ىلع ا

خالف

والعامُّ ىلع سبٍب خاصٍّ 
ٌ عموُمه عندم األكرثِ  .معتربم

ِم فإْن اكنْت قرينُة اتلعمي
فأجدرُ 



إذا ورد العام ىلع سبب فهل 
؟صورة السبب قطعية ادلخول

ة قطعي: األكرث
ادلخول

فال َُتمص 
باالجتهاد

ظنية: وقيل

ويقرب منها

خاص يف 
القرآن تاله يف

الرسم اعم 
للمناسبة

وصورُة السبِب قطعيَُّة 
ادلخوِل عندم األكرِث، فال 
َُتمصُّ باالجتهاِد، وقال 

:ظنِّيٌَّة، قال: الشيُخ اإلمامُ 
ويمقُرُب منها خاصٌّ يف 
مٌّ القرآِن تاله يف الرسِم اع

للمناسبةِ 



تعارض العام واخلاص

لقيف العموم واخلصوص املط

إن تأخر 
اخلاص 

عن 
العمل 
بالعام

نسخ 
اخلاصُّ 

العامَّ 

إن لم يتأخر

:  األصح
:وقيلَيصص

إن تقارنا

تعارضا يف
قدر اخلاص

اكنلصني

وإال 
خصص

اْلنفية وإمام اْلرمني

إن تأخر العام
عن اخلاص

نسخ العامُّ 
اخلاصَّ 

وإال 
خصص

إن ُجهل اتلاريخ

أو الوقف
التساقط

ا من وجه إن اكن ك اعما

خاملتأخر ناس: وقيلحفالرتجي

رم اخلاصُّ عن العمِل  إْن تأخَّ
 ، صم صَّ ، وإالَّ خم خم العامَّ مسم ن

نا تمعارضا يف: وقيل إْن تمقارم
نْي،  قمْدِر اخلاصِّ اكنلَّصَّ
وقالت اْلنفيَُّة وإماُم 

نيِ  ُر نا: اْلرمم سٌخ، العامُّ املتأخِّ
فالوقُف أو .. فإْن ُجِهلم 

ا اُقُط، وإْن اكن ُكٌّ اعمًّ التَّسم
جيُح، وقال.. ِمْن وجٍه  ت فالرتَّ

.املتأخُر ناسخٌ : اْلنِفيَّةُ 



املطلق واملقيد

تعريف املطلق

ة ادلال ىلع املاهي
بال قيد

ادلال ىلع: وقيل
الوحدة الشائعة

األمر بمطلق املاهية

أمر باملاهية بال
أمر جبزيئ: وقيلقيد

وليس بيشء

أمر بكل : وقيل
جزيئ

إذن يف ك: وقيل
جزيئ

الُّ ىلع املاهيَِّة ب(: املطلمُق ) ال ادلَّ
يٍْد، وزمعمم  وابُن اآلمديُّ قم

اْلاجِب دمالتلمه ىلع الوحدِة 
ماُه انلَِّكرةم، وِمن  ائعِة، تموهَّ الشَّ

األمُر بمطلمِق املاهيَّةِ : ثممَّ قاال
ٍء، و ْ ، وليسم بيِشم :  قيلأمٌر جبُزيئٍّ

، وقيل إذٌن فيه: بكلِّ ُجزيِئٍّ



حكم املطلق واملقيد

:                              ويزيد مسألةاكلعام واخلاص
ِحل املطلق ىلع املقيد

إن احتد حكمهما وموجبهما

واكنا ُمثبتمني

فإن تأخر املقيد عن
وقت العمل باملطلق

فهو ناسخ

إن لم يتأخر املقيد عن 
وقت العمل باملطلق

ُِحل املطلق ىلع
املقيد

املقيد : وقيل
ناسخ إن تأخر

يد ُُيمل املق: وقيل
ىلع املطلق

وإن اكن واكنا منفيني
ا  أحدهما أمرا
واآلخر نهياا

، املطلُق واملقيَُّد اكلعامِّ واخل اصِّ
دم حكُمُهما  وزيادُة أنَُّهما إن احتَّ

 ، وموِجبُهما، واكنا مثبمتمنْيِ
ن وقِت العم ر املقيَُّد عم ِل وتمأخَّ

. .فهو ناسٌخ، وإال .. باملطلِق 
لم املطلُق عليه، وقيل :  ُِحِ
ر، وقي :  لاملقيَُّد ناسٌخ إن تأخَّ
ُل املقيَُّد ىلع املطلِق  .ُُيمم



قيدتتمة ِحل املطلق ىلع امل

إن احتد حكمهما وموجبهما

نِفيَّنيواكنا مثبتني واكنا مم

قيد ُِحل املطلق ىلع امل
ويه خاص واعمعند قائل املفهوم

وإن اكن أحدهما 
ا واآلخر نهياا أمرا

فاملطلق مقيد
بضد الصفة

نِفيَّنْيِ  ُل فقائ.. وإْن اكنا مم
يُِّده به، ويه  املفهوِم ُيقم

.خاصٌّ واعمٌّ 
ا  وإْن اكن أحُدهما أمرا

يٌَّد فاملطلُق مق.. واآلخُر نهياا 
فةِ  .بضدِّ الصِّ



تتمة ِحل املطلق ىلع املقيد

إن احتد حكمهما واختلف السبب

ال ُُيمل: قيل

ا: وقيل ُُيمل لفظا

ا: وقيل ُُيمل قياسا

د املوجب إن اختلف حكمهما واحتَّ

ببىلع اخلالف يف احتاد اْلكم مع اختالف الس

ال فق.. وإن اْختملمفم السبُب 
ُل، وقي: أبو حنيفةم  :  لال ُُيمم

ا، وقال الشاف ُل لفظا : يعُّ ُُيمم
ا .قياسا

مدم املوِجُب واختملمفم  وإن احتَّ
.فعىل اخلالِف .. حكُمهما 



دتتمة ِحل املطلق املقي

طِلق يف موضع وُقّيد يف موِض 
ُ
عمني إذا أ

بقيدين متنافيني

إن اكن أحدهما أوىل 
ا باملطلق قياسا

ُِحل عليه

إن لم يكن أحدهما 
اأوىل باملطلق قياسا 

تُرك ىلع إطالقه

 ُ ستمْغىنم واملقيَُّد بمتنافيمنِي ي
عنهما إن لم يمُكْن أْوىلم 

ا .بأحِدهما قياسا



الظاهر واملؤول

الظاهر

:تعريفه

ما دّل داللة ظّنية

اتلأويل

:تعريفه

وحِحل الظاهر ىلع املحتمل املرج

:أنواعه

إن ُِحل 
دليلل

فتأويل 
صحيح

إن ُِحل ملا 
يُظن ديلالا 

سدفتأويل فا

إن ُِحل بال 
ديلل

فملمِعٌب ال 
تأويل

.ما دلَّ دماللمةا ظنِّيَّةا (: الظاهرُ )
ُْل الظاهِر ىلع(: اتلأويُل )و ِحم

ل املرجوِح، فإن ُِحِ  لم املحتممم
ّن فصحيٌح، أو مِلا يُ .. دِليلٍل  ظم
.. ٍء ففاسٌد، أو ال ليش.. ديلالا 

.فلمِعٌب، ال تأويٌل 



رضوب من اتلأويالت ابلعيدة

تني ىلع س( ستني مسكيناا)(ابتدئ)ىلع ( أمسك)
ا مدَّ

(  أيما امرأة نكحت نفسها)
تبةىلع الصغية واألمة واملاك

ىلع( ال صيام ملن لم يبيت)
القضاء وانلذر

ىلع( ذاكة اْلنني ذاكة أمه)
التشبيه

ىلع بيان( إنما الصدقات)
املرصف

ىلع( أْمِسك)وِمن ابلعيِد تأويُل 
ىلع (ستِّني مسكيناا)، و(ابتمِدئْ )

ا، و ْت )ستِّني ُمدًّ أيُّما امرأٍة نمكحم
ها ىلع الصغيِة واألمةِ ( نفسم

ن لم )واملاكتمبمِة، و ال ِصيامم لمم
ىلع القضاِء وانلْذِر، ( يُبميِّْت 

ه)و ىلع ( ذماكُة اْلننِي ذاكُة أمِّ
ىلع( إنَّما الصدقاُت )التشبيِه، و

بياِن الممرْصِِف 



يدةتتمة رضوب من اتلأويالت ابلع

ن ملك ذا رحم) ىلع ( مم
األصول والفروع

ىلع( السارق يرسق ابليضة)
اْلديد

ىلع ( بالل يشفع األذان)
ا ألذان ابن أم  جيعله شفعا

مكتوم

مٍ )و ْرم لمكم ذا رِحٍم حمم ْن مم (  مم
ىلع األصوِل والفروِع، 

مرِسُق ابلميْضم )و اِرُق ي ( ةالسَّ
مشْ )ىلع اْلديِد، و ع باِلٌل ي فم

ْفعا ( األذانم  لُه شم ْعم ا ىلع جيم
ْكتومٍ  .ألذاِن ابِْن أمِّ مم



املجمل

:تعريفه

هو ما لم تتضح دالتله

ُل ) ما لم تمتَِّضْح (: الُمجمم
.دمالتُله



صور مما اديع فيه اإلَجال

:ال إَجال يف

ممت: )وال يف َنوآية الرسقة ُحرِّ
(عليكم أمهاتكم

وامسحوا )
(ال نكاح إال بويل)(برؤوسكم

ُرفع عن أميت )
(اخلطأ

ة ال صالة إال بفاحت)
(الكتاب

جمملة: وقيل

ق ة، فال إَجالم يف آيِة الرسَّ
حرمت عليكم }وَنِو 

وامسحوا }، {أمهاتكم
ال نِكاحم إال )، {برؤوسكم

يِلٍّ  يِت )، (بِوم ن أمَّ ُرفِعم عم
 
ُ
ِة ال صالةم إالَّ بفاحت)، (اخلطأ

؛ لوضوِح داللِة (الكتاِب 
، وخالف قومٌ  .اللكِّ



بعض أمثلة اإلَجال

(انلور)و(القرء)

(املختار)و(اْلسم)و

عل لرتدده بني الفا
واملفعول

( القرءِ )وإنَّما اإلَجاُل يف مثِل 
(  ارِ املخت)، ومثِل (اْلسمِ )و( انلُّورِ )و

ِده بني الفاعِل واملفعولِ  دُّ لرتم



تتمة أمثلة اإلَجال

إال ما يُتىل : )قوهل تعاىل(أو يعفو: )قوهل تعاىل
(عليكم

يله وما يعلم تأو: )وقوهل تعاىل
(إال اهلل والراسخون

ال يمنع أحدكم : )وْلديث
(ارهجاره ان يضع خشبه يف جد

اثلالثة زوج وفردزيد طبيب ماهر: وقولك

إال }، {أو يعفو}: وقوهِل تعاىل
لم وما يع}، {ما يتىل عليكم

، {تأويله إال اهلل والراسخون
:  لموقوهل صىل اهلل عليه وس

ْمنمُع أحُدكم جارمه أْن ) ال يم
بمه يف جدارِه عم خشم ، (يمضم

، (زيٌد طبيٌب ماهرٌ : )وقولِك
(.اثلالثُة زوٌج وفردٌ )



نة؟هل املجمل واقع يف الكتاب والس

لم يقع: وقيلاألصح وقوعه

ِب واألصحُّ وقوُعه يف الكتا
والسنَّةِ 



هل هناك إَجال يف تعارض املسىم
الرشيع واللغوي؟

إن لم يتعذر املسىم 
الرشيع حقيقة

أن املسىم : األصح
الرشيع أوضح من 

اللغوي

جممل: وقيل

تعذر املسىم الرشيعإن 
حقيقة

فُيد إيله بتجّوز

جممل: وقيل

ىن ُُيمل ىلع املع: وقيل
اللغوي

ُح وأنَّ الُمسىمَّ الرشيعَّ أوضم 
م دَّ ، وقد تمقم وِيِّ .ِمن اللُّغم

ر حقيقةا  دُّ إيله فُيم .. فإْن تمعمذَّ
ُل  ٌل، أو ُُيمم ٍز، أو جممم بتجوُّ

، أقواٌل  وِيِّ .ىلع اللُّغم



ىن إذا تعارض احتمايل إفادة مع
أو معنيني يف الكم الشارع

اليس ذلك املعىن أحدهم

جممل: املختار

فإن اكن أحدهما

رفيُعمل به، وُيوقمف اآلخ

واملختاُر أنَّ اللَّفظم 
لم ملعىنا تارةا  املستعمم

عىنم وملعنيمنْيِ ليسم ذلكم امل
هما  جممٌل، فإن اكن .. أحدم

هما  ُل به، .. أحدم فيُعمم
رُ  وُيوقمف اآلخم



ابليان

:تعريفه

إخراج اليشء من حزي 
يلاإلشاكل إىل حزي اتلج

:حكمه

ريد فهمه اتف
ُ
اقااجيب ملن أ

ِء ِمن(: ابليانُ ) ْ إخراُج اليشَّ
ِ اتلَّ  زيِّ زيِّ اإلشاكِل إىل حم يلِّ حم .جم

ن أِريدم فهُمه  ُب لمم ِ
وإنَّما جيم

اتفاقاا



هل يكون ابليان بالفعل؟

ال يكون بالفعل: وقيليكون بالفعل: األصح

واألصحُّ أنَّه قد يمكوُن 
بالفعلِ 



نونه؟هل يصح بيان معلوم اثلبوت بمظ

املظنون يبني: األصح
ال يبينه: وقيلاملعلوم

ُ املعلُ  ومم وأنَّ املظنونم ُيبمنيِّ



إذا ورد بعد املجمل قول وفعل

كمفإن اتفقا يف اْل

فاملتقدم منهما هو 
ابليان

هسواء علمت عين

أو جهلت عينه

موإن لم يتفقا يف اْلك

فالقول هو ابليان 
ا ا أو متأخرا متقدما

ملسو هيلع هللا ىلصوفعله 

ندب 

أو واجب

م املتقد: وقيل
هو ابليان

مم  دِّ وإْن جِهلْنما -وأنَّ املتقم
ِمن القوِل والفعِل -عينمه 

تَِّفق  هو ابلياُن، وإْن لم يم
افم بمعْ  د ابليانان، كما لو طم
ر بواحدٍ  ..  اْلجِّ طوافمنْي وأمم
فالقوُل، وفعلُه ندٌب أو 

ا،  را ا أو متأخِّ ما واجٌب، متقدِّ
مُ املتق: وقال أبو اْلسني .دِّ



عل؟هل جيوز تأخي ابليان عن وقت الف

اْلواز العقيل

جيوز

الوقوع الرشيع

غي واقع

ن وقِت  تأخُي ابلياِن عم
الِفْعِل غُي واقٍع وإْن جازم 



عل؟هل جيوز تأخي ابليان إىل وقت الف
واقع

سواء اكن للمبني ظاهر أم ال

ممتنع: وقيل

جمليمتنع يف غي امل: وقيل

وهو ما هل ظاهر

:وقيل

َجايل يمتنع تأخي ابليان اإل
فيما هل ظاهر

جائزأما املشرتك واملتواطئ ف

فاقااجيوز تأخي النسخ ات: وقيللنسخيمتنع يف غي ا:  وقيل

ض ال جيوز تأخي بع: وقيل
دون بعض

واٌء وإىل وقِته واقٌع عندم اْلمهور، س
ِ ظاهٌر أم ال، وثاثلُه :  ااكن للمبنيَّ
هل يمتمِنُع يف غِي املجمِل، وهو ما

بلياِن يممتمِنُع تأخُي ا: ظاهٌر، ورابُعها
اإلَجايلِّ فيما هل ظاهٌر، ُبالِف 
مِك واملتواِطِئ، وخامُسها :املشرتم

جيوز : ليممتمِنُع يف غِي النَّْسِخ، وقي
ال : هاتأخُي النَّْسِخ اتِّفاقاا، وسادسُ 

وُز تأخُي بعٍض دونم بعٍض  جيم



ن وقت يتفرع ىلع منع تأخي ابليان ع
الفعل مسأتلان

هل جيوز تأخيه صىل
ليغ اهلل عليه وسلم اتلب

إىل وقت اْلاجة؟

جوازه: املختار

ال جيوز: وقيل

ف هل جيوز أن ال يعلم امللكَّ 
ص املوجود بوجود املخصِّ

ص؟ وال بأنه خمصِّ

جيوز: املختار

ال جيوز: وقيل

وُز وىلع املنِع املختاُر أنَّه جيم 
للرَّسوِل صىل اهلل عليه 

ىل وسلم تأخُي اتلبليِغ إ
اْلاجِة، وأنَّه جيوُز أْن ال 
ِص  ْعلمم املوجوُد باملخصِّ ، يم

ٌص  .وال بأنَّه خممصِّ



النسخ

:تعريفه

رفع اْلكم الرشيع 
بيانه: وقيلُبطاب

النَّْسخُ 
فٌع أو بم  ياٌن، اختُِلفم يف أنَّه رم

رفُع اْلكِم : واملختارُ 
.الرشيعِّ ُبطاٍب 



مما ال ينسخ

العقل

ال جيوز

وقول اإلمام مدخول

جيوز: وقيل

اإلَجاع

ال جيوز

ن وخمالفتهم تتضم
ا ناسخا

فال نسخم بالعقِل، وقوُل 
قطم رِْجالُه : )اإلمامِ  ن سم مم

مدخوٌل، ( .. نُِسخم غمسلُهما
وال باإلَجاِع، وخمالفتُهم

ا ُن ناسخا مَّ تمتمضم



نسخ القرآن الكريم

ك القرآن

ال جيوز

بعض القرآن

:يحجيوز ىلع الصح

اتالوة وحكما

أو أحدهما فقط

ال جيوز: وقيل
مسْ  ُوُز ىلع الصحيِح ن ُخ وجيم

ا، بعِض القرآِن تالوةا وحكما 
أو أحِدِهما فقْط 



هل جيوز نسخ الفعل قبل 
اتلمكن؟

ال جيوز: وقيلجيوز: الصحيح

ِن  بْلم اتلَّمكُّ والفعِل قم



أنواع النسخ باعتبار انلاسخ واملنسوخ

بالقرآن

لقرآن

وسنة

حيث وقع: وقيل
ة فمع القرآن سن

اعضدة

بالسنة

للقرآن

اديمتنع باآلح: وقيل

لم يقع إال : واْلق
باملتواترة

عها حيث وقع فم: وقيل
قرآن

والنسُخ بالقرآِن ِلقرآٍن 
وسنٍة، وبالسنِة للقرآِن، 

ْمتمِنُع باآلحاِد، و: وقيل اْلقُّ يم
ْع إال باملتواترِة، ق قم ال لم يم

قمع : )الشافيعُّ  وحيُث وم
نَِّة فمعها قرآٌن، أو  بالسُّ
ُه سنٌَّة اعضد ٌة بالقرآِن فمعم

ُ تمواُفقم الكتاِب و نَّةِ تُبنيِّ (السُّ



هل جيوز النسخ بالقياس؟

ال جيوز: وقيلجيوز

جيوز إن اكن : وقيل
جيوز إن اكن: وقيلالقياس جلياا

يف زمنه

والعلة منصوصة

نم إْن اك: وبالقياِس، وثاثلُها
ابعُ  إْن اكن يف: جِليًّا، والرَّ

ِنِه صىل اهلل عليه وس لم زمم
والعلُة منصوصةٌ 



هل جيوز نسخ القياس؟

ه   جيوز يف زمن: الصحيح
صىل اهلل عليه وسلم

وْشط ناسخه إن اكن 
ا ال يشرتط: وقيلأن يكون أجىل: قياسا

ال جيوز نسخه: وقيل

ىل ونسُخ القياِس يف زمِنه ص
اهلل عليه وسلم، وْشُط 
ا أْن  ناسِخه إْن اكن قياسا

يمُكون أْجىلم ِوفاقاا لإلماِم، 
لآلمديِّ وخالفاا 



هنسخ الفحوى والنسخ ب

نسخه دون أصله

جيوز: الصحيح

ال جيوز: وقيل

نسخ األصل دونه

جيوز: الصحيح

ال جيوز: وقيل

النسخ بالفحوى

جيوز: الصحيح

ال جيوز: وقيل

صلاتلالزم بني نسخ الفحوى واأل

نسخ أحدهما : األكرث
يستلزم اآلخر

ال تالزم: وقيل

وُز نسُخ الفحومى دونم  وجيم
أصِله كعمْكِسه ىلع 

الصحيِح، والنسُخ به، 
واألكرُث أنَّ نْسخم أحِدهما 

رم  مستملِْزُم اآلخم ي



هنسخ مفهوم املخالفة والنسخ ب

حكم نسخ املخالفة

هاجيوز وإن َتردت عن أصل

ال جيوز: وقيل

حكم نسخ األصل دونها

زالصحيح ال جيو

جيوز: وقيل

حكم النسخ باملخالفة

جيوز: وقيلزالصحيح ال جيو

مرَّ  ِة وإْن َتم دمْت ونسُخ املخالمفم
عمن أصِلها، ال األصِل دونمها 

هايف األظهِر، وال النسُخ ب



امهنسخ اإلنشاء املقرتن بما يدل ىلع دو

:صوره

اءبلفظ القض

بلفظ اخلرب

قيد اتلأبيد

ا اصوموا أبدا الصوم واجب صوموا حتما
ا مستمر أبدا

:حكمه

جيوز نسخه

ال جيوز: وقيل

ونسُخ اإلنشاِء ولو اكن 
 ِ ، أو بلفِظ القضاِء، أو اخلربم
ل ُقيِّدم باتلَّأبِيِد وغِيه، مث

ا) ُصوموا ( )ُصوُموا أبدا
ا تْما الصوُم واجٌب )، وكذا (حم

ا ، إذا قاهل إنش( مستمِمرٌّ أبدا اءا
خالفاا البِن اْلاجِب 



نسخ األخبار

ضهابإجياب اإلخبار بنقي

ال جيوز: وقيلجيوز

نسخ نفس اخلرب

جيوز إن اكن : وقيلال جيوز
عن مستقبل

ونسُخ األخباِر بإجياِب 
، اإلخباِر بنقيِضها، ال اخل ِ ربم

جيوُز إْن اكن عن : وقيل
مستقبملٍ 



النسخ ببدل وبال بدل

هل جيوز النسخ ببدل 
أثقل؟

جيوز: الصحيح

ال جيوز: وقيل

هل جيوز النسخ إىل غي
بدل؟

جيوز: الصحيح

ولكن لم يقع

ال جيوز: وقيل

ٍل أْثقم  ، وجيوز النسُخ بِبدم لم
ْع،  قم ٍل، لكْن لم يم وبال بمدم

.ِوفاقاا للشافيعِّ 



وقوع النسخ

واقع عند املسلمني

اوسماه أبو مسلم َتصي صا

خالف: فقيل

فاخلالف لفظي

النسُخ واقٌِع عندم كِّ 
اه أبو مس مَّ ، وسم لٍم املسلمنيم

ا، فقيل ، خالفم : َتصيصا
فاخلُلُْف لفظيٌّ 



إذا نُسخ حكم األصل هل يبَق
معه حكم الفرع؟

ال يبَق معه : املختار
حكم الفرع

يبَق بعد نسخ: وقيل
أصله

واملختاُر أنَّ نسخم حكِم 
عمه حكُم  بَْقم مم األصِل ال يم

الفرِع 



هل ك حكم ْشيع يقبل النسخ؟

:األقوال
ك ْشيع يقبل النسخ

يلفيمتنع نسخ َجيع اتلاك: وقيل
رفةيمتنع نسخ وجوب املع: وقيل

:حمل اخلالف
اْلواز

أما الوقوع
اإلَجاع ىلع عدم الوقوع

ْقبمُل النس ، وأنَّ ُكَّ ْشيعٍّ يم خم
نمعم الغزايلُّ نسخم َجيعِ  ومم

سخم اتلاكيلِف، واملعزتلُة ن
وجوِب املعرفِة، واإلَجاُع 

.ىلع عدِم الوقوِع 



انلاسخ قبل اتلبليغ

ق ال يثبت يف ح: الصحيح
امللكفني

تقرار يثبت بمعىن االس: وقيل
يف اذلمة ال االمتثال

واملختاُر أنَّ انلاسخم قبلم 
ه وسلم تبليِغه صىل اهلل علي

ِهم، ةم ال يمثبُُت يف حقِّ األمَّ
يمثْبُُت بمعىن : وقيل

ِة، ال  مَّ االستقراِر يف اذلِّ
.االمتثالِ 



الزيادة ىلع انلص

:حكمها
ليست بنسخ

نسخ: وقيل

:مثار اخلالف
هل الزيادة رفعت 

اْلكم أو بينته

وإيله عود

األقوال 
املفصلة

والفروع 
املبينة

:ةمما يلحق باملسأل

دةنقص ْشط العباةنقص جزء العباد

.. أما الزيادُة ىلع انلَّصِّ 
فليسْت بنسٍخ، خالفاا

ثمارُه هْل : للحنفيَِّة، ومم
وُْد  عمْت؟، وإىل املأخِذ عم فم رم
لمِة والفروِع  األقواِل املفصِّ
املبيَّنمِة، وكذا اخلالُف يف
.جزِء العبادِة أو ْشِطها



انلاسخ

كيف يُعني؟

بتأخره

ا طرق معرفة كونه متأخرا

قوهل عليه الصالة اإلَجاع
:والسالم

(بعد ذاك)(هذا ناسخ)

كنت نهيت)
عن كذا 

(فافعلوه

هذا سابق: قول الراويانلص ىلع خالف األول

:  خاتمة
ِره ُ انلاسُخ بتمأخُّ .يمتعنيَّ

ِره اإلَجاعُ  ، وطريُق العلِم بتأخُّ
:  أو قوهُل صىل اهلل عليه وسلم

، أو (بعدم ذاكم )، أو (هذا ناسخٌ )
ن كذا ) يُْت عم لُوكنُت نمهم ، (هفاْفعم

ِل، أو  أو انلَّصُّ ىلع خالِف األوَّ
اوِي (.هذا سابٌق : )قوُل الرَّ



ما ال أثر هل يف معرفة تأخر
(خالفاا لزاعميها)انلاسخ 

موافقة أحد انلصني 
لألصل

ثبوت إحدى اآليتني يف
املصحف بعد األخرى

(هذا انلاسخ): قول الراويتأخر إسالم الراوي

(انلاسخ)ال 

ِد انلصَّ  ِة أحم قم نْيِ وال أثرم ملوافم
ى  لألصِل، وثبوِت إْحدم

ِف، و ِر اآليتمنْيِ يف املصحم تأخُّ
اوِي، وقوهِل  هذا : )إسالِم الرَّ

ا ، خالفا (انلَّاسخُ )، ال (ناسخٌ 
.لزاعميها



:الِكتماُب اثلَّاين
نَّة يِف السُّ



السنة

:تعريفها

وأفعاهلملسو هيلع هللا ىلصيه أقوال حممد 

ٍد صىل اهلل  ويه أقواُل حممَّ
.عليه وسلم وأفعاهُل 



عصمة األنبياء

حكم وقوع اذلنب منهم

ال يصدر عنهم ذنب ولو 
ا صغية سهوا

َتوز عليهم : وقيل
ا الصغائر سهوا

األنبياُء عليِهم السالُم 
، ال يمصُدُر عنهم  معصومونم

ا،  ْهوا مو صِغيٌة، سم ذنٌْب، ول
تاينِّ والشْهرمسْ ِوفاقاا لألستاِذ 

.وِعياٍض والشيِخ اإلمامِ 



اإلقرار انلبوي

ملسو هيلع هللا ىلصال يقر 
ا ىلع  أحدا

باطل

فعل وسكوته بال سبب ىلع ال
ا مطلقا

ديلل اْلواز

سواء

غي مستبرشمستبرش

إال ىلع فعل من: وقيل
يغريه اإلنكار

إال الاكفر: وقيل

ا ولو منافقا

داللة اإلقرار

يدل ىلع 
اْلواز

هللفاعل وغي

:  وقيل
للفاعل دون

غيه

ٌد صىل اهلل فإذمْن ال يُِقرُّ حممَّ
ا ىلع باطٍل  ، عليه وسلم أحدا
مْو غيم  بمٍب ول وسكوتُه بال سم

، ىلع الفعِل مط ا، مْستمبرِْشٍ لقا
ن ُيْغِريه : وقيل إال فِعِل مم

و إال الاكفرم ول: اإلنكاُر، وقيل
ا، وقيل يم إال الاكفرم غ: منافِقا

اعِل، ديلُل اْلواِز للف.. املنافِِق 
وكذا ِلغِيه، خالفاا للقايض



ملسو هيلع هللا ىلصصفة فعل انليب 

ملسو هيلع هللا ىلصما ينتيف عن فعل انليب

غي حمرم

للعصمة

غي مكروه

للندرة

ٍم للِعْصمم  ِة، وفعلُه غُي حمرَّ
ةِ  وغُي مكروهٍ للنُّْدرم



ملسو هيلع هللا ىلصاألنواع اثلابتة لفعل انليب 

اْلبيل

واضح

ابلياين

واضح

املخصص به

واضح

يعمرتدد بني اْلبيل والرش

:حكمه

فيه تردد

:مثاهل

ااكْلج راكبا 

ما سواه

و وما اكن ِجِبِليًّا، أو بياناا، أ
ا به  صًّ يما فواضٌح، وف.. خممصَّ

دم بنيم اِْلِبيِلِّ والرش يعِّ تمرمدَّ
دٌ  اكْلجِّ راكباا تمرمدُّ



بقية األفعال

إن ُعلمت صفته

:حكمه

مته مثله
ُ
أ

ال: وقيل

:طرق معرفتها

هةالتسوية بمعلوم اْلانلص

وقوعه بياناا
أو امتثاالا 
دلال ىلع 
وجوب

أو ندب

أو إباحة

األمارات

للوجوب

اكلصالة 
باألذان

كونه ممنواعا 
لو لم جيب

اكخلتان

واْلد

للندب

جمرد قصد 
القربة

وهو كثي

تُ إن ُجهلت مَّ
ُ
ْت صفتُه فأ ه وما سواه إْن ُعِلمم

..مثلُه يف األصحِّ 
مسويٍة بمعلو ، وت ِم وُتْعلمُم بنصٍّ

اْلهِة، ووقوِعه بياناا أو امتثاالا 
دلالٍّ ىلع وجوٍب أو ندٍب أو إباحةٍ 

تُه، اكلصال ُصُّ الوجوبم أمارم ِة وَيم
 ِ ْب باألذاِن، وكونُه ممنواعا لو لم جيم
، وانلدُب جمرَُّد ق صِد اكخِلتاِن واْلدِّ

الُقربمِة، وهو كثيٌ 



بقية األفعال

إن 
ُعلمت 

هصفت
(سبق)

إن ُجهلت صفته

انلدب: وقيلالوجوب

:  وقيل
لإلباحة

بالوقف: وقيل

بني الوجوب
وانلدب 
واإلباحة

بني الوجوب
وانلدب

:اتلفصيل

إن ظهر 
ةقصد القرب

ني فاتلوقف ب
الوجوب 
وانلدب

إن لم يظهر 
ةقصد القرب

ني فاتلوقف ب
الوجوب 
وانلدب 
واإلباحة

: فمِللْوجوِب، وقيل.. وإن ُجِهلمْت 
لإلباحِة، وقيل : للنَّدِب، وقيل

لمنْيِ  ، وِف األوَّ بالوقِف يف اللكِّ
ْر قص ا، وفيهما إْن لم يمظهم ُد مطلقا

.الُقربةِ 



وفعلهملسو هيلع هللا ىلصإذا تعارض قول انليب 

إن دل ديلل ىلع تكرر مقتىض القول
القول خاص به

اْلكم يف حقه

إن ُعلم 
املتأخر

ر فاملتأخ
ناسخ

إن ُجهل 
املتأخر

يرجح القول: قيل

يرجح الفعل: قيل

الوقف: األصح

يف حقنا

ال تعارض

القول اعم نلا وهلاالقول خاص بن

ُل، وإذا تمعارضم القوُل والفع
ِر  رُّ ودلَّ ديلٌل ىلع تمكم

فإْن اكن.. ُمْقتمىضم القوِل 
ا به  ُر ناس.. خاصًّ ٌخ، فاملتأخِّ
: حُّ فثاثلُها األص.. فإْن ُجِهلم 

ا بنا .. الوقُف، وإْن اكن خاصًّ
ةم فيه فال معارمضم



وفعلهملسو هيلع هللا ىلصإذا تعارض قول انليب 

إن دل ديلل ىلع تكرر مقتىض القول

االقول خاص بنالقول خاص به

اْلكم يف حقه

هال معارضة في

اْلكم يف حق األمة

اتلأيسإن دل ديلل ىلع 

إن ُعلم املتأخر

خفاملتأخر ناس

إن ُجهل اتلاريخ

يعمل 
بالقول

ل يعم: وقيل
بالفعل

وقيل 
بالوقف

القول اعم نلا وهل

ا بنا  فال .. وإْن اكن خاصًّ
ةم فيه معارمضم

ةِ   إْن املتأخُر ناسخٌ : وِف األمَّ
إْن ، فاتلأيسِّ دملَّ ديلٌل ىلع 

فثاثلُها -ُجِهلم اتلاريُخ 
ل بالقولِ : األصحُّ  يُعمم



وفعلهملسو هيلع هللا ىلصإذا تعارض قول انليب 

إن دل ديلل ىلع تكرر
مقتىض القول

القول خاص 
به

القول خاص 
بنا

ا القول اعم نل
وهل

هلالقول نص يف شموهل

م الفعل أو القول هل دُّ تمقم
ولألمة كما مر

ملسو هيلع هللا ىلصفيه العام ظاهر 

ول الفعل َتصيص للق
العام يف حقه

إن لم يدل ديلل ىلع 
تكرر مقتىض القول

ال نسخ

ا نلا وهل  ..  وإْن اكن اعمًّ
م الفعُل أو القوُل هل فيُقدَّ
، إالَّ أْن  ِة كما مرَّ ولألمَّ

ا فيه،  يكونم العامُّ ظاهرا
فالفعُل َتصيٌص 



املركَّب

إما مهمل

وهو موجود

خالفاا لإلمام

وليس موضواعا 

وإما مستعمل

أنه موضوع: املختار

اعا ليس موضو: وقيل

ْخبمارِ 
م
ُم يف األ م الالكم

ٌل، وهو  ا ُمهمم ُب إمَّ املركَّ
موجوٌد، خالفاا لإلماِم، وليس

ٌل،  ا مْستمْعمم ، وإمَّ موضواعا
.واملختاُر أنَّه موضوعٌ 



الالكم

تعريفه

ا ذلاته ا مقصودا هو ما تضمن من اللكم إسناداا مفيدا

 ِ ن ِمن اللكم ا تمضمَّ ِم والالكُم مم
ا مقصوداا ذلا ا ُمفيدا .تِهإسنادا



الالكم حقيقة يف ماذا؟

:  املعزتلة
حقيقة يف
اللساين

:األشعري

حقيقة يف
انلفساين

وهو املختار

:  وقيل
مشرتك

م إنما يتلك
األصويل

اينيف اللس

قٌة إنَّه حقي: وقالت املعزتلةُ 
، وقال األشع ريُّ يف اللِّسايِنِّ

ةا  رَّ ، وهو : مم يف انلَّْفسايِنِّ
ةا  رَّ مٌك، وإنَّ : املختاُر، ومم ما مشرتم

تملكَُّم األصويلُّ يف اللِّ  سايِنِّ يم



املركب

اإن أفاد بالوضع طلبا 

فطلب ذكر 
املاهية

استفهام

يل وحتصيلها أو حتص
الكف عنها

أمر ونيه

ولو من

وسائلملتمس

لمباا لبااإن لم يُِفد بالوضع ط طلُب ف.. فإْن أفادم بالوضِع طم
، (استفهامٌ )ِذكِر املاهيَِّة 

فِّ وحتصيِلها أو حتصيِل الكم 
، ولو ِمن (أمٌر ونيهٌ )عنها 

ُملْتمِمٍس وسائلٍ 



املركب

لبااإن لم يُِفد بالوضع طبااإن أفاد بالوضع طل

فما ال ُيتمل 
الصدق والكذب

ءتنبيه وإنشا

ما احتمل الصدق 
والكذب

اخلرب

دقم .. وإالَّ  تمِمُل الصِّ فما ال ُيم
ِذبم تنِْبيٌه وإنشاٌء،  والكم

.وحمتِملُهما اخلربُ 



اخلرب

هل اخلرب ُُيمد؟

ال ُُيد: قيل

اكلعلم

والوجود

والعدم

لهُُيد حبد مقاب: وقيل

ما ُيصل مدلوهل يف: فاإلنشاء
اخلارج بالالكم

واخلرب خالفه

ما هل خارج صدق أو كذب: أي

ه اكلعل ِم وأَبم قوٌم تعريفم
:والوجوِد والعدِم، وقد يُقاُل 

ُصل مدلوهُل يف اإلنشاُء ما ُيم
اخلارِج بالالكِم، واخلرُب 

ما هل خارٌج، : خالفُه، أيْ 
ِذٌب  ِصدٌق أو كم



أقسام اخلرب من حيث هو

:الصحيح

ألنه إما مطابق للخارج أو الأو كذبااإما صدقاا

:وقيل

:بينهما واسطة، ويه

ما ليس مع : قيل
قةاالعتقاد واملطاب

هو القول : وقيل
الساذج

ما فقد فيه : وقيل
ةاالعتقاد أو املطابق

فمنه كذب

وموصوف بالصدق
والكذب جبهتني

ا ُمطابٌِق  جم هل عنهما، ألنَّه إمَّ ْرم وال خمم
، وقيل بالواسطِة،  للخارِج أْو الم

ا مطابٌق مع االعتقادِ : فاْلاحُظ  إمَّ
ونفِيه، أوال مطابٌق مع االعتقاِد 

:  غُيهونفِيه، فاثلاين فيهما واسطٌة، و
ُة العتقاِد املخرِبِ  ، الصدُق املطابمقم

ِذبُه عدُمها،  طابقم اخلاِرجم أو ال، وكم
اذمُج واسطٌة، والراغُب  الصدُق : فالسَّ

ُة اخلارِجيَُّة مع االعتقاِد، ف إن املطابمقم
ا  ِذٌب، وموصوٌف بِهما .. فُِقدم فِمنه كم

.جِبهتمنْيِ 



مدلول اخلرب

اْلكم بالنسبة

ال ثبوتها

وإال لم يكن يشء 
من اخلرب كذباا

ةثبوت النسب: وقيل
 ِ اْلكُم : ومدلوُل اخلربم

اقاا بالنِّسبمِة، ال ُثبُوتُها، ِوف
، و إالَّ لإلماِم، وخالفاا للقرايفِّ

ذِ  ٌء ِمن اخلرِب كم ْ باالم يمُكْن يشم



مورد الصدق والكذب

يالنسبة اليت تضمنها، ليس غ

:مثاهلا
:  يف( قائم)كـ

زيد بن عمرو )
(قائم

ال بنوة زيد

:ما يبىن عليها
الن الشهادة بتوكيل فالن بن ف

فالناا

شهادة : مالك
طبالواكلة فق

:واملذهب

بالنسب
ضمناا

والواكلة 
أصالا 

ِذِب  دِق والكم ْورُِد الصِّ :  ومم
نمها، لي مَّ س النِّْسبمُة اليت تمضم

زيُد بنُ )يف ( قائمٌ )غُي، كـ
ْمٍرو قائمٌ  يٍْد، وِمنْ (عم ُة زم ، ال ُبنُوَّ

: ناثمّم قال مالٌك وبعُض أصحابِ 
الشهادُة بتوكيِل فالن ابِن 
فالٍن فالناا شهادٌة بالواكلةِ 

ِب : فقْط، واملذهُب  بالنَّسم
.ِضْمناا والواكلِة أْصالا 



اخلرب

مقطوع بكذبه

فهاكخلرب املعلوم خال

رضورة

أو 
استدالالا 

الا اخلرب املوهم باط
لولم يقبل اتلأوي

أو نقص منه ما فمكذوب
يزيل الوهم

مقطوع 
بصدقه

مظنون 
صدقه

ِذبِه ا مقطوٌع بكم :اخلرُب إمَّ
و اكملعلوِم خالفُه رضورةا، أ

مم  ، وُُكُّ خرٍب أوْهم استدالالا
ْقبمِل اتلَّأِوي ..  لم باطالا ولم يم

ا  فمكذوٌب، أو نمقمصم ِمنه مم
.يُِزيُل الوْهمم 



املكذوب

:سبب الوضع

أو افرتاءنسيان

أو غيهاأو غلط

و نسياٌن، أ: وسبُب الوضعِ 
لمٌط، أو غيُها .افرِتاٌء، أو غم



من املقطوع بكذبه
(ىلع الصحيح)

خرب مّديع الرسالة

أو تصديق ةبغي معجز
الصادق

ما نقب عنه من اْلديث ولم
يوجد عند أهله

ا فيما تتوفملسو هيلع هللا ىلصبعض املنسوب إىل انليب ر املنقول آحادا
ادلوايع ىلع نقله

خالفاا للرافضة

ِذبِه ىلع  وِمن املقطوِع بكم
يِع الرِّسالم : الصحيِح  ِة خرُب ُمدَّ

ٍة، أو تصديِق  بغِي معِجزم
بم عنه ولم  الصادِق، وما ُنقِّ

ْد ِعند ذمِويِه، وبعُض  يُوجم
هلل املنسوِب إىل انلَّيِبِّ صىل ا

عليه وسلم، واملنقوُل آحاداا 
وايِع ىلع فَُّر ادلَّ نمْقِله، فيما تمتموم
ة .خالفاا للرافِضم



اخلرب

إما مقطوع بكذبه

وإما مقطوع بصدقه

كخرب الصادق

ملسو هيلع هللا ىلصوبعض املنسوب إىل انليب

واملتواتر

امعىنا  أو لفظا

مظنون صدقه

ا بِصْدقِه ِق، كخرِب الصاد: وإمَّ
ٍد وبعِض املنسوِب إىل حممَّ 
صىل اهلل عليه وسلم، 
ا واملتواتِر معىنا أو لفظا



املتواتر

:تعريفه

سخرب َجع يمتنع تواطؤهم ىلع الكذب عن حمسو

ْمتمِنُع تموماُطؤُُهم ىلع ٍْع يم ُ َجم ربم وهو خم
ِذِب، عمن حمسوٍس  .الكم



املتواتر

آية اجتماع ْشائطه

حصول العلم

اترالعدد الاكيف للتو

األربعة

ال تكيف

تكيف: وقيل

ما زاد ىلع األربعة

صالح من غي
ضبط

ف باتلوق: قيل
يف اخلمسة

أقله : وقيل
عرشة

اثنا : وقيل
عرش

أربعون: وقيلعرشون: وقيل

نسبعو: وقيل
:  وقيل

ثالثمائة 
وبضعة عرش

ْمتمِنُع تموماُطؤُُهم ىلع ٍْع يم ُ َجم ربم وهو خم
ِذِب، عمن حمسوٍس  .الكم

وحصوُل العلِم آيُة اجتماِع 
فاقاا ْشائِطه، وال تمْكيِف األربعُة و
ليها للقايض والشافعيِة، وما زاد ع

قَّفم  ِي ضبٍط، وتموم صالٌح ِمن غم
القايض يف اخلمسِة، وقال 

ِريُّ  خم :أقلُّه عرشٌة، وقيل: اإلصطم
، ، وأربعونم ، وعرشونم م اثنا عمرشم

ةم  ، وثالثُمائة وبِْضعم م وسبعونم  عمرشم



واترما ال يُشرتط يف ناقل اتل

ال يُشرتط اإلسالم

يُشرتط: وقيل

عدم احتواء بدل

يُشرتط: وقيل

مُط فيه: واألصحُّ  ال يُْشرتم
إسالٌم، وال عدُم احتواِء بدلٍ 



هل العلم اْلاصل من 
ي؟املتواتر رضوري أو نظر

نظري: وقيلرضوري

تفسيه

يتوقف ىلع مقدمات
حاصلة عند السامع

ظر ال االحتياج إىل انل
عقيبه

الوقف: وقيل

، وق ال وأنَّ العلمم فيه رضوريٌّ
ْعيبُّ واإلمامان ، : الكم ِريٌّ نمظم

ه إماُم اْلرمني بتموقُّ  م ِفه وفرسَّ
ماٍت حاِصلٍة، ال  ىلع مقدِّ

ِر عقي بمه، االحتياِج إىل انلَّظم
قَّفم  اآلمديُّ وتموم



ر يف وجوب توفر ْشوط اتلوات
َجيع طبقات اإلسناد

إن أخربوا عن عيان

فتحقق الرشوط واضح

إن أخربوا عن غي عيان

 ك فيُشرتط وجود ذلك يف
طبقة

ُوا عن ِعيماٍن  .. ثم إْن أخربم
، وإالَّ  مُط ذل.. فذاكم ك فيُْشرتم

بقاِت  يف كِّ الطَّ



هل جيب اطراد حصول العلم للك
ر؟عدد اتلواتالسامعني بإخبار 

الصحيح

لكرثة العدد

متفق

للقرائن

قد َيتلف، فيحصل
لزيد دون عمرو

خمتلف: وقيلقمتف: وقيل
ه أنَّ ِعلمم : والصحيُح ثاثلُها

لكرثِة العدِد متَِّفٌق، 
وللقرائِن قْد َيْتمِلُف، 

ْمٍرو .فيمْحُصُل لزيٍد دونم عم



إذا أَجعت األمة ىلع وفق خرب 
فهل يدل ىلع القطع بصدقه؟

ال يدل ىلع القطع بصدقه

يدل: وقيل

قته يدل ىلع القطع إن تل: وقيل
األمة بالقبول

فِْق خربٍ  وأنَّ اإلَجاعم ىلع وم
:  هاال يمُدلُّ ىلع ِصْدقِه، وثاثلُ 

وْه بالقبولِ  إْن تملمقَّ



ر اخلرب اذلي بيق مع توف
دوايع إبطاهل

يدل عليه: وقيلال يدل ىلع صدقه

فَّ  ٍ تمتموم اُء خربم ُر وكذلِكم بمقم
ومايِع ىلع إبطاهِل، خال فاا ادلَّ

للزيديِة 



اخلرب اذلي افرتق فيه 
العلماء بني مؤول وحمتج

يدل عليه: وقيلال يدل ىلع صدقه

ٍل وافرتاُق العلماِء بنيم ُمؤم  وِّ
، خالفاا لقومٍ  .وحمْتمجٍّ



معاستفادة صدق اخلرب من إقرار السا

حبرضة َجع 

ْشطها

َجع
لم يكذبوه

وال حامل ىلع 
سكوتهم

اْلكم

صادق
مال يلز: وقيل

ملسو هيلع هللا ىلص  بمسمع من انليب 

الرشوط

ال حامل ىلع اتلقرير والكذب

اْلكم

ال : وقيلصادق
يدل ىلع
صدق 
املخرب

:وقيل

يف 
ادلنيوي

يدل ىلع
صدقه

ينيف ادلي

ال يدل

ٍْع ل ِة َجم م وأنَّ الُمْخرِبم حبمرْضم
بوُه وال حاِملم ىلع  ذِّ يُكم

صادٌق، وكذا .. سكوتِِهم 
ٍع ِمن انلَّيِبِّ  ْسمم الُمْخرِبُ بمم
صىل اهلل عليه وسلم وال

ذِ  ِب، حاِملم ىلع اتلقريِر والكم
، وقيل إْن : خالفاا للمتأخرينم

ن ُدْنيموِيٍّ  اكن عم



مظنون الصدق

خرب الواحد

:تعريفه

هو ما لم ينتِه 
إىل اتلواتر

ضومنه املستفي

:تعريفه

هو الشائع عن أصل

:تسميته

قد يُسىم 
مشهوراا

:أقل عدد رواته

ةثالث: وقيلاثنان

دِق  ا مظنوُن الصِّ فخربُ .. وأمَّ
الواحِد، وهو ما لم يمنْتمِه إىل

اتُِر، وِمنْه املْستمِفي ُض، اتلَّوم
وهو الشائُع عمن أصٍل، وقد 

ىمَّ مشهوراا، وأقلُّه اِن، اثن: يُسم
ثالثةٌ : وقيل



م؟هل يفيد خرب الواحد العل

ا: وقيلينةال يفيد العلم إال بقر ال مطلقا

ايفيد العلم مط: وقيل يض يفيد املستف: وقيللقا
ا نظرياا علما

لمم خرُب الواحِد ال يُِفيُد الع
ال :إال بقرينٍة، وقال األكرثُ 

ا، وأِحدُ  مم يُِفيُد العل: مطلقا
ا، واألستاُذ وابُن فُ  : ورمكمطلقا

ا يُِفيُد املستفيُض علما 
ِريًّا .نظم



وجوب العمل ُبرب الواحد

حمل اإلَجاع

الفتوى

الشهادة

حمل اخلالف

سائر األمور ادلينية

ُب العمُل به يف الفت ِ
وى جيم

، وكذا سائ ِر والشهادِة إَجااعا
ينِيَِّة الظنيَّةِ  األموِر ادلِّ



وجوب العمل ُبرب الواحد

حمل اخلالف

سائر األمور ادلينية

جيب

ا: قيل عقالا : وقيلسمعا

ال جيب : قيل
ا مطلقا

قيل 
لباتلفصي

ا، وقيل: قيل ْمعا ، : سم ْقالا عم
ُب : وقالت الظاهريةُ  ِ

ال جيم
ا مطلقا



لة األقوال املفصَّ

ال جيب يف : قيل
اْلدود

تداء ال جيب يف اب: قيل
انلُُّصب

يف غي ما عمل: قيل
األكرث ُبالفه

ف يف غي ما خال: قيل
عمل  أهل املدينة

ال بد من أربعة: قيل
يف الزنا

يف: يف اْلدوِد، وقومٌ : والكرخُّ 
ِملم فيما عم : ابتداِء انلُُّصِب، وقومٌ 

أهُل : األكرُث ُبالفِه، واملالكيَّةُ 
املدينةِ 



لة يف خرب ال واحدتكملة األقوال املفصَّ

وقيل يف غي

ما تعم 
به 

ابللوى

ما خالف 
راويه

ما اعرض 
القياس

يلباتلفص: وقيليرد: وقيلدال يرد به خرب الواح

ص إن عرفت العلة بن
راجح ىلع اخلرب

ا يف الف رعووجدت قطعا

لم يقبل

ووجدت ظنًّا يف الفرع

ربيتوقف عن القول باخل

وإال قُبل

ال بد من : قيل

أو اعتضاداثنني
ال: قيل

بد من 
أربعة 

نايف الز

لْومى، أو فيما تمُعمُّ به ابلم : واْلنفيةُ 
، ه راِويه، أو اعرضم القياسم خالفم

ن إ: وثاثلُها يف ُمعارِض القياِس 
ُعِرفمت العلُة بِنمصٍّ راجٍح ىلع

ا يف الفر ت قطعا لم .. ِع اخلرِب ووُِجدم
.  .فالوقُف، وإال .. ُيْقبمل، أو ظنًّا 
، واْلبائُّ  نْيِ أو ال بُدَّ ِمن اثنّ : قُِبلم

ن ال بُدَّ مِ : اعِتضاٍد، وعبُد اْلبارِ 
نما ٍة يف الزِّ أربمعم



روايةاختالف قول األصل والفرع يف حتمل ال

إن كّذب األصُل الفرعم 

:اْلكم

ال يُسِقط 
مرويه

لو اجتمعا يف
شهادة لم تُرمد

يُسقط: وقيل

إن شك أو ظن

والفرع العدل جازم

ال: وقيلبولفأوىل بالق

املختاُر وفاقاا للسمعاينِّ 
أنَّ : وخالفاا للمتأخرينم 

تكذيبم األصِل الفرعم ال 
، وِمن ثممَّ لو ْروِيَّ يُْسِقُط المم

هادٍة لم تُرمدَّ  ا يف شم عم ، اْجتممم
نَّ والفرُع  كَّ أو ظم وإْن شم

فأْوىلم .. العدُل جاِزٌم 
بالقبوِل، وعليِه األكرثُ 



زيادة اثلقة
إن لم يُعلم احتاد املجلس

فزيادته مقبولة
إن ُعلم احتاد املجلس

مقبولة: قيل
غي مقبولة: وقيل

الوقف: وقيل
هم إن اكن غيه ال يغفل مثل: وقيل

عن مثلها اعدة لم يُقبل
:  واملختار

املنع
إن اكن غيه ال يغفل

هاأو اكنت تتوفر ادلوايع ىلع نقل
اتلعارض بينهما

إن اكن الساكت أضبط
أو رّصح بنيف الزيادة ىلع وجه يُقبل

وزيادُة العدِل مقبولٌة إْن لم 
اُد الممجلِس، وإالَّ  .. يُعلمم احتِّ

ْن إ: الوقُف، والرابعُ : فثاثلُها
ْغُفل مثلُهم ع ن اكن غُيه ال يم
اُر مثِلها اعدةا لم ُيْقبمل، واملخت

 اكن املنُع إنْ : وفاقاا للسمعاينِّ 
ْغُفُل، أو اكنْت تمتم  فَُّر غُيه ال يم وم

ومايِع ىلع نقِلها ادلَّ



لو روى الزيادة مرة وترك أخرى

فكراويني

ةا وتمرمكم أْخرمى  رَّ ولو رمواها مم
.فكراِويمنْي .. 



لو غيت الزيادة إعراب ابلايق

تعارضا

(أي الزيادة وعدمها)

مْت إعرابم ابلايِق تُقبل: وقيل ولو غميَّ
.تمعارضا، خالفاا للبرصيِّ 



ادةلو انفرد واحد عن واحد فيما روياه عن شيخ بزي

:اْلكم

ال يُقبل: وقيلقُبل املنفرد عند األكرث

رمد واحٌد عن واحٍد  ولو انفم
.قُِبلم عند األكرثِ 



:ما يأخذ حكم الزيادة

أو رفع ووقفواإن أسند وأرسلوا

قمف لُوا، أو وم ولو أسنمدم وأرْسم
ُعوا  .فاكلزيادةِ .. ورفم



حذف بعض اخلرب

خرإن تعلق  به ابلعض اآل

ال جيوز

إن لم يتعلق به

زال جيو: وقيلجيوز

وحْذُف بعِض اخلرِب جائٌز 
لَّق تمعم .بهعند األكرِث إالَّ أْن يم



هِحل الراوي مرويه ىلع أحد حمملي

:حمل املسألة

:وقيلالصحايب

الصحايب

أو اتلابيع

:حكمها

ياناملحمالن املتناف

ِحله : الظاهر
عليه

ل ال ُيم: وقيل
عليه

الوقف: وقيل

ينيغي املتناف

يف فاكملشرتك
ِحله ىلع 

معنييه

ملم الصحايبُّ  : قيل-وإذا ِحم
ْرِويَّه ىلع أ-أو اتلابيعُّ  حِد مم

لميْه املتمنماِفيمنْيِ  ْمم الظاهُر ف.. حمم
قَّفم أبو  ِحلُه عليِه، وتموم

، وإْن لم  إسحاقم الشيازيُّ
مِك يف يما فاكملشرتم  ِحِله يمتمنافم

ىلع معنميميْه



هإن ِحل الراوي حديثه ىلع غي ظاهر

اىلع تأويله مطل: وقيلفاألكرث ىلع الظهور قا

إنُيمل ىلع تأويله : وقيل
صار إيله لعلمه بقصد 

إيلهملسو هيلع هللا ىلصانليب

ملمه ىلع غِي ظاِهِره فإن ِحم
هوِر، وق : يلفاألكرُث ىلع الظُّ
ا، وقيل إن : ىلع تأِويِله مطلقا

ْصد انلَّ  يِبِّ صارم إيله لِعلِْمه بقم
.هصىل اهلل عليه وسلم إيلْ 



:من ال تُقبل روايته

املجنون

الاكفر

الصيب

:حكم روايته

لةمقبو: وقيلغي مقبولة

:حكم حتمله اْلديث
مقبول عند 

اْلمهور
غي : وقيل

مقبول

كذا ال يُقبمُل جمنوٌن واكفٌر، و
م  ، فإْن حتم ممّل صيبٌّ يف األصحِّ

قُِبلم عند .. فبملمغم فأدَّى 
.اْلمهورِ 



رواية املبتدع

م الكذب ُُيمرِّ

مقبولة

غي مقبولة: وقيل

تهمقبولة إال من داعية إىل بدع: وقيل

م الكذب ال ُُيمرِّ

غي مقبولة
ُم الكم  ، وُيْقبمُل مبْتمِدٌع ُُيمرِّ ِذبم

إالَّ : وثاثلُها قال مالٌك 
ادلاعيةُ 



ا رواية من ليس فقيها

مقبولة إال فيما: وقيلمقبولة
َيالف القياس

ا، خالفاا  ن ليْس فمِقيها ومم
للحنفية فيما َُياِلُف 

القياسم 



رواية املتساهل 

تساهله يف اْلديث

مردودة

يف غي  اْلديث

مردودة: وقيلمقبولة

ْيِ اْلد
يِث، واملتساهُل يف غم

ا: وقيل يُرمدُّ مطلقا



رواية املكرث من الرواية مع ندرة
خمالطته للمحدثني

ك إذا لم يمكن حتصيل ذل
القدر يف ذلك الزمان

مردودة

إذا أمكن حتصيل ذلك 
القدر يف ذلك الزمان

مقبولة

تُ  رمْت خُمالمطم ه واملكرُث وإْن نمدم
ن  للمحدثنيم إذا أمكم
لك حتصيُل ذلكم القدِر يف ذ

.الزمانِ 



ْشط الراوي

العدالة

:تعريفها

يه ملكة تمنع عن
اقرتاف 
ةوصغائر اخلسّ الكبائر

كرسقة لقمة

ةوالرذائل املباحوهوى انلفس

ريقاكبلول يف الط

اوِي العدالُة، ويهم  وْشُط الرَّ
ٌة تمْمنمُع عن اقرِتاِف  لمكم مم
ةِ  الكبائِِر، وصغائِر اخِلسَّ
ومى  ٍة، وهم قمِة لُْقمم ِ كرسم
ِة انلَّْفِس، والرَّذائِل املباحم 

ِريِق  .اكبلوِل يف الطَّ



جمهول العدالة

(املستور)باطناا 

يُقبل: وقيلال يقبل

يوقف عن : وقيل
القبول والرد

وجيب االنكفاف إذا 
رروى اتلحريم إىل الظهو

ا باطناا وظاهرا

مردود إَجااعا 

-ا فال ُيْقبمُل املجهوُل باطنا 
خالفاا أليب-وهو املستوُر 

ٍم، حنيفةم وابِن فُورمك وُسلميْ 
، يُوقمُف : وقال إماُم اْلرمني

ُب االنِكفاُف إذا رمومى  ِ
وجيم

.اتلَّحريمم إىل الظهورِ 
ا  ا املجهوُل باطناا وظاهرا أمَّ

فمردوٌد إَجااعا 



جمهول العني

قة إن لم يوصف بث
أو نيف تهمة

ال يقبل

من إن وصفه  َنو الشافيع
أئمة اْلديث

(اثلقة)بـ 

لال يقب: وقيلهلفالوجه قبو

(ال أتهم)بـ 

يُقبل

اليس توث: وقيل يقا

ُه وكذا جمهوُل العنِي، فإْن وصم  فم
لوجُه َنُو الشافيعِّ باثلِّقِة فا

، قبوهُل، وعليه إماُم اْلرمنيِ 
ِِفِّ واخلطي ْيم .ِب خالفاا للصَّ

، ( ال أتَِّهمُ : )وإن قال فكذلكم
اليسم تموِثيقا : وقال اذلهيبُّ 



قرواية من أقدم جاهالا  ىلع مفسِّ

مظنون

يُقبل

ال يُقبل: وقيل

أو مقطوع

يُقبل

ال يُقبل: وقبل

مم جاهالا ىلع وُيْقبمُل من أقدم
ٍق مظنوٍن أو مقطوٍع يف سِّ ُمفم

.األصحِّ 



تعريف الكبائر

اضُطرب يف تعريفها

ما فيه حد: وقيلصهما توعد عليه ُبصو: فقيل

:وقيل

ما نص الكتاب ىلع
أو وجب يف جنسه حدحتريمه

ك ذنب: وقيل

:اتلعريف املختار

ك جريمة تؤذن بقلة اكرتاث 
مرتكبها بادلين ورقة ادليانة

:  يلوقد اْضُطرِب يف الكبيِة، فق
د عليه ُبصوِصه، وقي ما : لما تُوُعِّ

، وقيل دٌّ ما نمصَّ الكتاُب : فيه حم
بم يف ِجنسِ  ه ىلع حتريِمه أو ومجم
، وقال األستاُذ والشيُخ اإلم دٌّ : امُ حم

ختاُر كُّ ذمنٍْب، ونفيما الصغائرم وامل
ٍة كُّ جريم: وفاقاا إلماِم اْلرمنيِ 

تُؤِْذُن بِِقلَِّة اكرِتماِث ُمرتمِكِبها 
يانمة بادليِن وِرقَِّة ادلِّ



والرسقةومطلق السكروْشب اخلمرواللواطوالزنااكلقتل

وايلمني وشهادة الزوروانلميمةوالقذفوالغصب
موقطيعة الرحالفاجرة

والفرار من والعقوق
وخيانة الكيلومال ايلتيمالزحف

والوزن
ة وتقديم الصال

وتأخيها
والكذب ىلع 

ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

وكتمان ةوسب الصحابمورضب املسل
والقيادةوادلياثةوالرشوةالشهادة

وايلأس من ومنع الزاكةوالسعاية
وْلم اخلزنيروالظهاروأمن املكررِحة اهلل

وامليتة

وإدمان والرباوالسحرواملحاربةوالغلولوفطر رمضان
الصغية

أمثلة الكبائر



الكبائر

اضُطرب يف تعريفها

ما توعد : فقيل
ما فيه حد: وقيلعليه ُبصوصه

:وقيل

ما نص الكتاب ىلع
حتريمه

أو وجب يف جنسه 
حد

ك ذنب: وقيل

اراتلعريف املخت

ك جريمة تؤذن بقلة اكرتاث 
مرتكبها بادلين ورقة ادليانة

:  يلوقد اْضُطرِب يف الكبيِة، فق
د عليه ُبصوِصه، وقي ما : لما تُوُعِّ

، وقيل دٌّ ما نمصَّ الكتاُب : فيه حم
بم يف ِجنسِ  ه ىلع حتريِمه أو ومجم
، وقال األستاُذ والشيُخ اإلم دٌّ : امُ حم

ختاُر كُّ ذمنٍْب، ونفيما الصغائرم وامل
ٍة كُّ جريم: وفاقاا إلماِم اْلرمنيِ 

تُؤِْذُن بِِقلَِّة اكرِتماِث ُمرتمِكِبها 
يانمة بادليِن وِرقَِّة ادلِّ



تتمة الكبائر

أمثلتها

والزنااكلقتل

وْشب اخلمرواللواط

والغصبوالرسقة

وانلميمةوالقذف

ةوايلمني الفاجروشهادة الزور

والعقوقوقطيعة الرحم

ناا، واللِّواِط،  اكلقتِل، والزِّ
، وْشِب اخلمِر ومطلمِق املْسِكرِ 
قمِة، والغصِب، والقذِف  ِ ، والرسَّ

وِر،  وانلميمِة، وشهادِة الزُّ
وايلمنِي الفاِجرِة، وقمطيعِة 

الرَِّحِم، والُعقوقِ 



تتمة الكبائر
أمثلتها

مال ايلتيمالفرار من الزحف
تقديم الصالة وتأخيهاخيانة الكيل والوزن

رضب املسلميه وسلمصىل اهلل علالكذب ىلع رسول اهلل 
كتمان الشهادةسب الصحابة

ادلياثةالرشوة
السعايةالقيادة

ايلأس من رِحة اهللمنع الزاكة
الظهارأمن املكر

فطر رمضانْلم اخلزنير وامليتة
املحاربةالغلول
الرباالسحر

إدمان الصغية

والِفراِر، وماِل ايلتيِم، وخيانةِ 
يِْل والوزِن، وتقديِم الصالةِ  الكم
وتأخيِها، والكذِب ىلع رسوِل 

بِّ ×اهلل  ، ورضِب املسِلِم، وسم
ِة،  الصحابمِة، وِكتماِن الشهادم

ِة،  ياثمةِ والرِّْشوم ِة، وادلِّ ، والِقيمادم
عايمِة، ومنِع الزاكِة، ويأِس  والسِّ
هاِر،  الرِحِة، وأمِن املكِر، والظِّ

وْلِم اخلزنيِر وامليتِة، وفِْطرِ 
بمِة،  ، والغلوِل، واملحارم رمضانم
با، وإدماِن الصغي حِر، والرِّ ةِ والسِّ



دةالفرق بني الرواية والشها

الرواية

:تعريفها

اإلخبار عن
اعم ال 
هترافع في

الشهادة

:تعريفها

اإلخبار عن
خاص 
ببعض 
انلاس 
يمكن 

يهالرتافع ف

:«أشهد»داللة لفظها 

:املختار

إنشاء تضمن
اإلخبار

اء إنش: وقيل
حمض

ار إخب: وقيل
حمض

اإلخباُر عن اعمٍّ ال تمراُفعم 
فيه الروايُة، وخالفُه 

دُ )الشهادُة، و إنشاٌء ( أشهم
ُْض  ، ال حمم نم اإلخبارم مَّ تمضم

ارِ إخباٍر أو إنشاٍء ىلع املخت



(بعُت )صيغ العقود كـ 

إخبار: وقيلإنشاء

( بعُت )وِصيمُغ العقوِد كـ
.فةم إنشاٌء، خالفاا أليب حني



هل يثبت اْلرح واتلعديل بواحد؟

يثبت

يف الرواية

والشهادة

يف الرواية فقط: وقيل

ال يثبت فيهما: وقيل

ْرُح يمثبُُت اْلم : وقال القايض
يف: واتلعديُل بواحٍد، وقيل

يهماال ف: الروايِة فقْط، وقيل



؟هل ال بد من  ذكر سبب اْلرح واتلعديل

يكيف : قيل
اإلطالق فيهما

ال بد من : وقيل
ذكر سببهما

يذكر سبب: وقيل
اتلعديل

يذكر سبب: وقيل
اْلرح 

املختار

يف الشهادة

يذكر سبب اْلرح

يف الرواية

يكيف اإلطالق إذا 
ُعرف مذهب اْلارح

يكيف : وقيل
إطالقهما للعالِم

وهو قول القايض

إذ ال تعديل وجرح
إال من اعلم

يمكيِف اإلطالُق : وقال القايض
:  قيليمذُكر سبمبمهما، و: فيهما، وقيل

سم  سببم اتلعديِل فقط، وعمكم
، وهو املختاُر يف الش هادِة، الشافيعُّ

فاملختاُر يمكيِف .. وأما الروايِة 
اإلطالُق إذا ُعرِف مذهُب 

نْي  يمكيِف : اْلارِح، وقوُل اإلمامم
هو رأُي .. إطالقُهما للعالِم 

القايض؛ إْذ ال تعديلم وجرحم إال
.ِمن العالمِ 



إذا تعارض  اْلرح واتلعديل

إن اكن عدد اْلارح 
أكرث

م اْلرح  قُدِّ
إَجااعا 

إن تساويا أو اكن 
اْلارح اقل

م اْلرح يُطلب : وقيلقُدِّ
الرتجيح

ُد  ٌم إْن اكنم عدم واْلرُح مقدَّ
ِل  م ِمن املعدِّ اْلارِح أْكرثم

يما أو  مساوم ، وكذا إْن ت إَجااعا
، وقال ابُن  اكن اْلارُح أقلَّ

يُطلمُب الرتجيحُ : شعبانم 



:من صور اتلعديل الضمين

حكم مشرتط العدالة  بالشهادة

عمل العالم

ليس تعديالا للراوي: وقيل

رواية من ال يروي إال للعدل

ومن اتلَّعديِل حكُم 
ِِط العدالِة بالشهادةِ  ، مشرتم
، وكذا عمُل العالِم يف األص حِّ

ن ال يمروِي إالَّ  وروايُة مم
لِلعدلِ 



ا يف الراوي ما ال ُيعمد جرحا

ترك العمل 
بمرويه

ترك  اْلكم 
اْلدبمشهوده

يف شهادة الزنا

وَنو ْشب 
انلبيذ

وليس ِمن اْلرِح ترُك 
ْرِويِّه واْلكِم  العمِل بمم

هادِة بمشهوِده، وال اْلدُّ يف ش
نا وَنِو انلَّبيذِ  الزِّ



اتلدليس

يف السند

ا ال يعد جرحا

:صوره
اتلدليس بتسمية غي 

مشهورة

إال أن يكون حبيث: قيل
لو ُسئل لم يبينه

ا إعطاء شخص اسم آخر تشبيها

(  ظأبو عبد اهلل اْلاف: )كقونلا
ا بابل يهيق نعين اذلهيب تشبيها

يعين اْلاكم

والرحلةالليقإيهام 

يف املتون

فجرح

وال اتلدليُس بتمْسِميمٍة غيِ 
معاينِّ  ٍة، قال ابُن السَّ الَّ إ: مشهورم

أْن يمكون حبيُث لْو ُسئِل لم 
خٍص ا سمم يُبميِّنْه، وال بإعطاِء شم

ا، كقونِلا مْشِبيها بِد أبو ع: )آخرم ت
يِبَّ ( اهلل اْلافُظ  هم ، نمْعيِن اذلَّ

ْعيِن  ا بابليهيقِّ يم ، تْشِبيها اْلاكمم
االلُّيِقِّ وال بإيهاِم  والرِّحلمِة، أمَّ

ُِّس املتوِن  .فمجروحٌ .. ُمدل



الصحايب

ملسو هيلع هللا ىلص  من اجتمع مؤمناا بانليب 

وإن لم يرِو وإن لم يُِطل

يبُبالف اتلابيع مع الصحا

ة تُشرتط الرواية وإطال: وقيل
االجتماع

ع يُشرتط طول االجتما: وقيلتُشرتط الرواية فقط: وقيل
فقط

نةيُشرتط الغزو أو الس: وقيل

حايبُّ  عم ُمؤِمنا : الصَّ ن اجتممم ا مم
ٍد صىل اهلل عليه وس مَّ لم بُِمحم
ِف وإْن لم يمْرِو ولم يُِطْل، ُبال

، و حايبِّ : قيلاتلَّابيِِعِّ مع الصَّ
اِن، وقيل مطم أحُدهما، : يُشرتم

نمةٌ : وقيل الغزُو أو سم



ةلو ادىع املعارص العدل الصحب

ال يُقبل: وقيلقُِبل

ولو ادَّىعم املعارِصُ العدُل 
، ِوفاقاا للق ْحبمةم قُِبلم .ايضالصُّ



عدالة الصحابة

هم كغيهم: وقيلالصحابة ُكهم عدول

عدول إىل مقتل : وقيل
عثمان ريض اهلل عنه

عدول إال من قاتل: وقيل
عليًّا ريض اهلل عنه

واألكرُث ىلع عدالِة 
كغيِهم،: الصحابِة، وقيل

، : وقيل تِْل عثمانم إىل قم
ِليًّا: وقيل ْن قاتملم عم .إالَّ مم



ل اْلديث الُمرسم

:تعريفه

ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهلل : قول غي الصحايب

ُل ) قوُل غِي (: الُمرسم
ىل قالم انلَّيِبُّ ص: )الصحايبِّ 

(.اهلل عليه وسلم



ل حجية الُمرسم

حجة: قيل

:حمل االحتجاج

ا: قيل مطلقا

إن اكن: وقيل
الُمرِسل من 
أئمة انلقل

ته :قوَّ

أضعف من 
املسند

أقوى : وقيل
من املسند

:  والصحيح
رّده

عليه األكرث

وأهل العلم 
باألخبار

الٌك واْحتمجَّ به أبو حنيفةم وم
ا، وقوٌم إْن واآلمديُّ  مطلقا

، اكن املرِْسُل ِمن أئمِة انلقلِ 
ُثمَّ هو أضعُف ِمن املسنمِد 

ه، خالفاا لقوٍم، والصحيُح رم  دُّ
يعُّ وعليه األكرُث منهم الشاف

وأْهُل : )والقايض، قال مسلمٌ 
(.العلِم باألخبارِ 



ل تتمة حجية الُمرسم

الصحيح رّده
فإن اكن ال يروي إال 

بعن عدل اكبن املسي

وهو مسندقُبل

وإن عضد مرسل كبار 
جحاتلابعني ضعيٌف ير

اكن املجموع حجة، ال 
ضمجمرد املرسل وال املن

أو فعلهكقول صحايب

أو إسنادأو األكرث

أو قياسأو إرسال

أو عمل العرصأو انتشار

واهفإن َترد وال ديلل س

فاألظهر 
االنكفاف 

ألجله

ال : وقيل
يكف 
ألجله

ْدٍل  ن عم فإْن اكن ال يمْروِي إالَّ عم
، وهو مسنمدٌ  .اكبِن املسيَِّب قُِبلم

لم كباِر اتلابعنيم  دم مرسم وإْن عمضم
حايبٍّ أ ُح، كقوِل صم و ضعيٌف يُرمجِّ
فِْعِله، أو األكرِث، أو إسناٍد، أو 

إرساٍل، أو قياٍس، أو انتشاٍر، أو 
،.. عمِل العرِص  ةا اكن املجموُع ُحجَّ

، ال جُممرَُّد املرسم  ِل، وال وفاقاا للشافيعِّ
، فإْن َتمرَّدم وال ديللم س مُّ ..  واُه املنْضم

فاألظهُر االنكفاُف ألجِله



:اْلديث باملعىنحكم نقل 

ىن جيوز باملع: األكرث
للعارف

جيوز إن ني: وقيل
اللفظ

بُه إن : وقيل اكن موجم
ا ِعلْما

جيوز بلفظ : وقيل
مرادف

ا: وقيل املنع مطلقا

ِث األكرُث ىلع جواِز نقِل اْلدي
:  ورديُّ باملعىنم للعارِف، وقال املا

، وقيل مِيم اللَّفظم ن إْن اك: إْن ن
ا، وقيل بُه ِعلْما بلفٍظ : ُموجم

ُمراِدٍف، وعليه اخلطيُب، 
ه ابُن ِسِيينم وثمْعلُب  نمعم ومم

رم  ، وُروِيم عن ابِن ُعمم والرازيُّ



مراتب صيغ الصحايب يف األداء

ُيتج بقول الصحايب

ىلع األصح( عن رسول اهلل)حىلع الصحي( ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل )

ىلع األصح( سمعته أمر أو نىه)ىلع األصح( أّن رسول اهلل)

ِمْرنا)
ُ
م)يف األظهر( أ يف األظهر( ُحرِّ

ص) عند األكرث( من السنة)يف األظهر( رُخِّ

(  ملسو هيلع هللا ىلصاكن انلاس يفعلون يف عهده )عند األكرث( كنا معاْش انلاس)
عند األكرث

(  افهاكنوا ال يقطعون يف اليشء اتل)عند األكرث( كنا نفعل يف عهده)
عند األكرث

:  يبِّ الصحيُح ُُيْتمجُّ بقوِل الصحا
ذا ، وك(قال صىل اهلل عليه وسلم)

ن)فـ( عمن)
م
، وكذا ( أ ىلع األصحِّ

رم ونمىهم ) مم
م
ِمْعتُه أ ِمْرنا)، أو (سم

ُ
، أو (أ

م) صم )وكذا ( ُحرِّ يف األظهِر، ( رُخِّ
، (نَّةِمن السُّ : )واألكرُث ُُيتمجُّ بقوهِل 

اِْش انلاِس )فـ عم اكن )، أو (كنَّا مم
ْهِده صىل ْفعملون يف عم اهلل انلاُس يم

ُل يف)، فـ(عليه وسلم كنا نمْفعم
ْهِده ْفعملون)، فـ(عم ، (اكن انلاُس يم

عون يف اليش)فـ ْقطم ِء اكنوا ال يم
(.اتلافِه



مستند غي الصحايب
قراءة الشيخ

وحتديثااإمالءا 
فقراءته عليه

ةفاملناولة مع اإلجازفسماعه
فاإلجازة

فخاص يف اعمخلاص يف خاص
فعام يف اعمفعام يف خاص

د فلفالن ومن يوج
من نسله

فاملناولة

فالوصيةفاإلعالم
فالوجادة

اءُة قر: ُمْستمنمُد غِي الصحايبِّ 
راءتُه الشيِخ إمالءا وحتديثاا، فق

لمُة م اُعه، فاملناوم مم ع عليه، فسم
ُة خِلماصٍّ يف ِة، فاإلجازم اإلجازم
، فعامٍّ  ، فخاصٍّ يف اعمٍّ  يف خاصٍّ
، فلفال ، فعامٍّ يف اعمٍّ ٍن خاصٍّ
مْسِله، فاملناو ُد ِمن ن ْن يُوجم لُة، ومم

ةُ فاإلعالُم، فالوِصيَُّة، فالوِج .ادم



حكم اإلجازة

للموجود

ممنوعة: وقيلجائزة

ع املمنو: وقيل
العامة منها

ملن يوجد

من يوجد من )
(نسل زيد

:  الصحيح
منعها

تصح: وقيل

ا مطلقا

ممنوعة 
باإلَجاع

نمعم اْلمْرِِبّ وأبو الشيِخ  ومم
والقايض اْلسنُي واملاورديُّ 
ةم منها،  اإلجازةم، وقوٌم العامَّ

ْن يُو ُد والقايض أبو الطيِب مم جم
مْسِل زيٍد، وهو الصحيُح،  ِمن ن
ُد  ْن يُوجم نِْع مم واإلَجاُع ىلع مم

مطلقا



ألفاظ الرواية

من صناعة املحدثني

ِة  وايمِة ِمْن ِصناعم وألفاُظ الرِّ
ثنِيم  دِّ .الُمحم



ابِعُ  :الكتاُب الرَّ
يف الِقيماس



القياس

:تعريف القياس

لالشام« القياس»تعريف 

ِحل معلوم ىلع معلوم 
ملساواته يف علة حكمه 

عند اْلامل 

يحالصح« القياس»تعريف 

ِحل معلوم ىلع معلوم 
ملساواته يف علة حكمه

ْعلوٍم ىلع معلومٍ  ُْل مم وهو ِحم
ند ملساواتِِه يف ِعلَِّة ُحْكِمه ع

ِح اْلامِل، وإْن ُخصَّ بالصحي
ُحِذفم األخيُ .. 



حجية القياس
ةيف األمور ادلنيوي

اتفاقاا: قيل
األمور ادلينية

ممنوع ْشاعا : وقيلممنوع عقالا : قيل
ارات ممنوع يف اْلدود والكف: وقيلممنوع يف غي اْليل: وقيل

والرخص واتلقديرات
وط ممنوع يف األسباب والرش: وقيلممنوع ما لم يضطر: وقيل

واملوانع
املمتنع اْلزيئ اْلايج: وقيليف أصول العبادات: وقيل

يلممتنع يف انليف األص: وقيلاتممتنع يف العقلي: وقيل

حجة: الصحيح
خالفاا للمعممني

ة إال يف األمور العادي
واخللقية

وإال يف ك األحاكم

وإال ىلع منسوخ

ْنيمِويَِّة، قال اإلمامُ  ٌة يف األموِر ادلُّ :  وهو ُحجَّ
ا غِيها  ْقالا، .. اتِّفاقاا، وأمَّ ه قوٌم عم نمعم فمم

، وأبو  ، وداوُد غيم اْلميِلِّ ْاعا ْزٍم ْشم وابُن حم
ِص  اراِت والرُّخم حنيفةم يف اْلدوِد والكفَّ
 ، رَّ بْدانم ما لم يُْضطم واتلَّْقِديراِت، وابُن عم
ٌم وقوٌم يف األسباِب والرشوِط واملوانِع، وقو
يف أصوِل العباداِت، وقوٌم اْلُْزيئَّ اْلايِجَّ 

رمِك،  فِْقه كضماِن ادلَّ إذا لم يمرِْد نمصٌّ ىلع وم
يْفِ 

وآخرونم يف العقِليَّاِت، وآخرونم يف انلَّ
ِة، والصحيُح  م قياُس اللُّغم دَّ ، وتمقم األْصيِلِّ
ٌة إالَّ يف العاِديَِّة واخِللِْقيَِّة، وإالَّ يف ُكِّ  ُحجَّ

األْحاكِم، وإالَّ القياسم ىلع منسوٍخ، ِخالفاا 
مِِّمني . للُمعم



اس؟هل انلص ىلع العلة أمر بالقي

ا بالقيا سليس أمرا

والرتكيف الفعل

يلاتلفص: وقيلأمٌر به: وقيل

أمر يف الرتك

ال الفعل

لو و-وليس انلَّصُّ ىلع الِعلَِّة 
ِْك  ا بالقياِس -يف الرتَّ أْمرا

، وثاثِلُها  ِخالفاا للبمرْصِيِّ
اتلَّْفِصيُل 



أراكن القياس أربعة

األصل: أوهلا

:تعريفه

هو حمل اْلكم 
حكمه: وقيلديلله: وقيلاملشبه به

:  وأراكنُه أربعةٌ 
األصل

بَِّه به ملُّ اْلُْكِم الُمشم ، وهو حمم
.حكُمه: ديللُه، وقيل: وقيل



ما ال يُشرتط يف األصل

دال ىلع جواز القياس 
عليه بنوعه أو شخصه

يُشرتط: وقيل

ة االتفاق ىلع وجود العل
فيه

يُشرتط: وقيل

ومازِ  مُط دمالٌّ ىلع جم وال يُْشرتم
القياِس عليه بنموِْعه أو 
ْخِصه، وال االتِّفاُق ىلع شم
وجوِد العلَِّة فيه، ِخالفاا 

لزاِعميِهما



:                اثلاين من أراكن القياس
«حكم األصل»

ْشوطه

ثبوته بغي القياس

واإلَجاع: قيل

عكونه غي متعبد فيه بالقط

كونه غي فرعيًّاكونه ْشعيًّا إن استلحق ْشع

إذا لم يظهر 
امطلقا : وقيلةللوسط فائد

نن القيا أن ال يكون ديلُل حكمه شامالا سوأن ال يعدل به عن سم
ْلكم الفرع

حكُم األصِل : اثلَّاين
ِْطه اِس، ُثبُوتُه بغِي القي: وِمن ْشم

بٍَّد واإلَجاِع، وكونُه غيم ُمتمعم : قيل
ِعيًّا إن اْستم  ْ ق فيه بالقطِع، وْشم لْحم

ر ْظهم ِعيًّا، وغيم فمْرٍع إذا لم يم ْشم
ٌة، وقيل ِط فائدم ا، و: للومسم أْن ُمْطلقا

ِ القياِس، و ننم لم به عمن سم ال ال ُيْعدم
يمكونم ديلُل حكِمه شاِمالا 

ْلكِم الفرِع، 



«حكم األصل»تتمة ْشوط 

ا عليه كون اْلكم متَّفقا

:واألصحبني األمة: قيل

بني اخلصمني

وهل يُشرتط اختالف األمة؟

ال يُشرتط: واألصحيُشرتط: قيل

ا عليه قا ، وكوُن اْلكِم ُمتَّفم
ِة، واألصحُّ : قيل :بمنْيم األمَّ

نْي، وأنَّه ال  بمنْي اخلمْصمم
ة مُط اختالُف األمَّ . يُْشرتم



أحوال االتفاق بني اخلصمني

لةاالتفاق ىلع حكم األصل مع االختالف يف الع(1)

:صوره

االختالف يف
تعيني العلة

(مركب األصل)

االختالف يف
وجود العلة يف

مركب )األصل 
(الوصف

ني :حكم القياسم

ال يُقبالن

نيُقبال: وقيل

تصحيحه 
:ليلنتهض ادليل

يف مركب 
:األصل

ةبتسليم اخلصم العل

ودهاثم إثبات املستدل وج

يف مركب 
:الوصف

ود بتسليم وج
العلة

ا بميْنمُهما، ول قا كْن فإْن اكن ُمتَّفم
تمنْي  هو ف.. ِلِعلَّتمنْي خمتمِلفم

ُب األْصِل ) كَّ ْمنم (ُمرم ُع ، أو ِلِعلٍَّة يم
ا يف األصِل  .. اخلمْصُم وجودمهم

ُب الومْصِف )فـ كَّ ، وال (ُمرم
ُيْقبمالِن خالفاا للِخالِفيِّني
، فأْثبمتم  لَّم الِعلَّةم ولو سم

ه  لَّمم الُمْستمِدلُّ وجودمها، أو سم
يلُل .. الُمنماِظُر  .  اْنتمهمضم ادلَّ



أحوال االتفاق بني اخلصمني

ا وعلةا ]االختالف يف األصل ( 2) [حكما

هل يقبل انتقال املستدل إىل إثبات
حكم األصل ثم إثبات العلة؟

ال يُقبل: وقيلقبوهل: األصح

ا ىلع األص تَِّفقم ِل، فإْن لم  يم
ولكْن رمامم الُمْستمِدلُّ إثباتم 

..  ُحكِمِه، ُثمَّ إثباتم الِعلَِّة 
فاألصحُّ ُقبُوهُل 



ْشوط خمتلف فيها ْلكم األصل

الا االتفاق ىلع كونه معل

طال يُشرت: الصحيح

يُشرتط: وقيل

ىلع العلةانلص 

طال يُشرت: الصحيح

يُشرتط: وقيل

مُط : والصحيحُ  ال يُشرتم
ِم االتِّفاُق ىلع تمْعليِل حك
.  ةِ األصِل، أو انلَّصُّ ىلع العل



س الركن اثلالث من أراكن القيا
«الفرع»

:تعريفه

حكمه: وقيلهو املحل املشبَّه

الفرعُ : اثلالُث 
بَُّه، وقيل لُّ الُمشم حم :  وهو المم

حكُمه



من ْشوط الفرع

وجود تمام العلَّة فيه

ةفإن اكنت قطعي

فالقياس قطيع

أو ظنية

:مثاهلاألدونفقياس 

كقياس اتلفاح ىلع
الرب جبامع الطعم

ِْطه اِم : وِمْن ْشم وجوُد تممم
ِعيَّةا العلَِّة فيه، فإْن اكنمْت قمطْ 

نِّيَّةا ..  ، أو ظم طيِعٌّ ياُس فق.. فقم
نِ  ، اكتلفاِح ىلع الرُبِّ األْدوم

ْعمِ  جبامِع الطَّ



؟هل َتوز املعارضة يف الفرع

كمبمعارض يقتض نقيض اْل

تُقبل

ال تُقبل: وقيل

مبمعارض يقتض ضد اْلك

تُقبل

ال تُقبل: وقيل

مبمعارض يقتض خالف اْلك

ال تُقبل

ُة فيه  ُمقتمٍض بوُتْقبمُل املعارمضم
نمِقيضم أو ِضدَّ ال خالفم 

اْلكِم ىلع املختارِ 



يح؟هل يقبل دفع املعارضة يف الفرع بالرتج

:املختار

يُقبل

؟وهل جيب اإليماء إيله يف ادليلل

جيب: وقيلال جيب: املختار

ال يُقبل: وقيل
قُبوُل : واملختارُ 

 ِ ِجيِح، وأنَّه ال جيم ُب الرتَّ
لِ اإليماُء إيله يف ادليل



تتمة ْشوط الفرع

ال يقوم القاطع
ىلع خالفه

وفاقاا

ال يقوم خرب 
هالواحد ىلع خالف

يُقدم : وقيل
رب القياس ىلع خ

الواحد

مساٍو لألصل يف

عني العلة

أو جنسها

عني اْلكم

أو جنسه

فإن خالف حكم الفرع حكم األصل

ةوجواب املعرتض باملخالففسد القياس

ببيان االحتاد

فِه وال يمقومم القاطُع ىلع ِخال
دم وفاقاا، وال خرُب الواحِد عن

 ، ، األصولْيُساوِ األكرثينم لم
وحكُمه حكمم األصِل، فيما 
نْيٍ أو ِجنٍْس،  ُد من عم ُيْقصم

دم القياُس .. فإْن خالفم  ، فمسم
ِة وجواُب املعرتِِض باملخالم  فم

ادِ  بِبمياِن االحتِّ



تتمة ْشوط الفرع

أن ال يكون حكم الفرع 
ا عليه منصوصا

اسال بموافق للقي

خالفاا ملجوِّز 
ديللني

وال بمخالف 
للقياس

رإال تلجربة انلظ

أن ال يكون حكمه 
ا ىلع حكم األصل ما متقدِّ

مه جيوز تقدي: وقيل
عند ديلل آخر

ا  وال يمكونم منصوصا
ِز -بُمومافٍِق  وِّ ِخالفاا لُمجم

نْيِ 
، وال بمخاِلٍف إالَّ -ديللم

دِّ  ر، وال ُمتمقم ا تلمْجِربمِة انلَّظم ما
زمه  وَّ ىلع ُحْكِم األصِل، وجم

رم  .اإلماُم ِعندم ديلٍل آخم



ما ال يُشرتط يف الفرع

لةا ثبوت حكمه بانلص َج

يُشرتط: وقيل

فقهيواانتفاء نص أو إَجاع 

يُشرتط: وقيل

مُط ثُبوُت حكِمهِ  وال يُْشرتم
وْ  ، ِخالفاا لقم ٍم، بانلَّصِّ َُجْلمةا

وال انِتفاُء نمصٍّ أو إَجاٍع 
، خالفاا للغزايلِّ يوافُِقه

.واآلِمديِّ 



الركن الرابع من أراكن القياس
«العلة»

تعريفها

يه املعرِّف للحكم

وحكم األصل ثابت بها

ثابت بانلص: وقيل

املؤثر بذاته: وقيل

يعابلاعث ىلع الترش: وقيلاملؤثر بإذن اهلل: وقيل

العلةُ : الرابعُ 
رُِّف، : قال أهُل اْلقِّ  الُمعم

وحكُم األصِل ثابٌِت بها، ال
، خالفاا للحنِفيَّ  ِة، بانلَّصِّ

املؤثُِّر بذاتِه، وقال: وقيل
بإذِن اهلِل، وقال : الغزايلُّ 

.ابلاِعُث : اآلمديُّ 



أقسام الِعلمِل باعتبار أثرها

أو دافعة رافعةأو رافعةدافعة

، أو  ةا وقد تمُكوُن دافِعم
، أو فاعلةم األمريِن  ةا رافِعم



أقسام الِعلمل باعتبار ذاتها

ا  وصفا
حقيقياا 
ا  ظاهرا
ا منضبطا

ا  أو وصفا
عرفياا 
ا مطردا

أو لغويًّا

:  وقيل
الجيوز
تعليل 

اْلكم 
به

ا ْشعيًّا أو حكما

:  وقيل
التكون

العلة 
ا  حكما
ْشعيًّا

إن : وقيل
اكن 

املعلول 
حقيقيًّا

جاز أن 
تكون 
ا  حكما
ْشعيًّا

ا  أو وصفا
مرّكباا

:  وقيل
التكون

العلة 
ا  وصفا
مركباا

:  وقيل
جيوز 

برشط أن
ال تزيد 
ة ىلع َخس
أوصاف

ِقيقيًّا ظاِهرا  ا حم ا وْصفا
ا، أو ُعْرِفيًّا ِبطا ُمنْضم
ا، وكذا يف  رِدا ُمطَّ

ِويًّا أو ُحْكما  ا األصحِّ لُغم
ِعيًّا، وثاثلُها ْ إن : ْشم

ِقيِقيًّ  ا، اكنم املعلوُل حم
باا، وثاثلُها كَّ ال: أو ُمرم

ٍْس  تمِزيُد ىلع َخم



من ْشوط اإلْلاق بالعلة

اشتماهلا ىلع حكمة

تبعث ىلع االمتثال

ا إلناطة اْلكم وتصلح شاهدا

:  وِمْن ُْشوِط اإلْلاِق بها
ُث اشتماهُلا ىلع حكمٍة تمبْعم 

ىلع االمتثاِل، وتمْصلُح 
ا إلناطِة اْلكمِ  شاِهدا



:مانع العلة هو

َُيِلُّ حبكمتهاوجوديٌّ وصٌف 

ا  ا ومْصفا وِمن ثممَّ اكن مانُِعهم
ِتها وجوِديًّا َُيِلُّ حبكمم



هل من ْشوط اإلْلاق بالعلة أن 
ا ْلكمة؟ ا ضابطا تكون وصفا

يشرتط

جيوز كونها: وقيل
نفس اْلكمة

جيوز إن : وقيل
انضبطت

ا ْلكمٍة، وأْن تمكونم ضابِطا
وُز كونُها نمْفسم : وقيل جيم

بمطم : اْلكمِة، وقيل ْت إن انْضم



من ْشوط اإلْلاق بالعلة

ا يف اثلبويت أن ال تكون عدما

لعديمجيوز تعليل اثلبويت با: وقيل

ا يف  ما دم وأْن ال تمكونم عم
خالفاا اثلُّبويِتِّ ِوفاقاا لإلماِم، و

لآلمديِّ 



يل اتلعليل باألوصاف اإلضافية هل هو تعل
بوصف عديم أو وجودي؟

الوصف اإلضايف عديم

يِمٌّ  دم واإلضايفُّ عم



لع ىلع حكمت ه؟هل جيوز اتلعليل بما ال ُيطَّ

جيوز

صورةفإن قُطع بانتفائها يف

ال يثبت: وقيلمظنةيثبت اْلكم لل: فقيل

وُز اتلَّعليُل بما ال يُ  لمُع وجيم طَّ
عم  ىلع ِحكمِته، فإْن قمطم

ٍة  قال ف.. بانِتفائِها يف ُصورم
ْيم  بُُت يمثْ : الغزايلُّ وابُن ُيم

ِظنَِّة، وقال  اْلكُم للمم
يِلُّونم  ال: اْلمدم



هل جيوز اتلعليل بالعلة القارصة؟

ال جيوز اتلعليل بها: قيل

اعال جيوز إن لم تكن ثابتة بنص أو إَج: وقيل

:والصحيح

:وفائدتهاجوازها

منع اإلْلاقمعرفة املناسبة

زيادة األجر عند تقوية انلص
االمتثال ألجلها

ها قوٌم مطلقا  نمعم ُة مم ا، والقارِصم
صٍّ واْلنفيَُّة إْن لم تمُكْن بِنم 
أو إَجاٍع، والصحيُح 

تُها معرفُة  وازُها، وفائدم جم
بمِة، ومنُع اإلْلاِق،  املناسم

، قال الشي ُخ وتقِويمُة انلَّصِّ
وزيادُة األجِر عندم : اإلمامُ 

االمتثاِل ألجِلها



صور العلة القارصة

للعلة عند كونهاال تعدى 

أو وصفه الالزمأو جزأه اخلاصحمل اْلكم

ملَّ  وال ُتعمّدى عند كْونِها حمم
، أو  ه اخلاصَّ

م
اْلْكِم، أو ُجْزأ

ِزمم  ه الالَّ .ومْصفم



هل يصح اتلعليل بمجرد 
االسم؟

االسم اللقب

يصح

ال : وقيل
يصح

االسم املشتق من
فعل

ايصح وفاقا 

االسم املشتق من
صفة

فشبه 
صوري

رَِّد  ويمِصحُّ اتلعليُل بُمجم
ِب، وفاقاا أليب االسِم اللَّقم
، وخالفا  ا إسحاقم الشيازيِّ

ا املْشتمقِّ  .. لإلماِم، وأمَّ
ا َنُو األبيِض  .. فِوفاٌق، وأمَّ

بمٌه ُصومرِيٌّ  .  فشم



؟هل جيوز تعليل اْلكم الواحد بعلتني

:قيل

جائز عقالا 

واقع ْشاعا 

وز جي: وقيل
يف العلة
ة املنصوص
دون 
طةاملستنب

:  وقيل

جائز عقالا 

اعا ممتنع ْش

وز جي: وقيل
اقبيف اتلع

:والصحيح

القطع 
بامتناعه 

عقالا 

للزوم 
املحال من 

وقوعه

اكْلمع بني
انلقيضني

وَّز اْلمهوُر اتلعليلم  وجم
ه، و ْوا ُوقُوعم ، وادَّعم ابُن بعلَّتمنْيِ
ِة فُورمك واإلماُم يف املنصو صم
ه إ نمعم ِة، ومم ماُم دونم املْستمنْبمطم
ا، وق ْاعا مطلقا : يلاْلرمنِي ْشم

وُز يف اتلَّعاقُِب، والص حيُح جيم
؛  القطُع بامتناِعه عقالا

للُُزوِم الُمحاِل ِمن ُوقوِعه 
نْي  ْمِع انلَِّقيضم كجم



هل جيوز تعليل حكمني بعلة؟

املختار وقوع
ةحكمني بعل

إثباتاا

اكلرسقة

للقطع

والغرم

ونفياا

اكْليض

وغيهماوالصالةللصوم

جيوز : وقيلعيمتن: وقيل
اإن لم يتضاد

نْي  واملختاُر وقوُع ُحكمم
قم  ِ ة بعلٍَّة، إثباتاا اكلرسَّ

للقطِع والُغْرِم، ونمْفياا
الِة اكْليِض للصوِم والص

إْن لم: وغيِِهما، وثاثلُها
ا ادَّ تمضم يم



من ْشوط اإلْلاق بالعلة

ا عن ثبوت أن ال يكون ثبوتها متأخرا
حكم األصل

جيوز تأخر ثبوتها: وقيل

أْن الَّ يمكونم ثبوتُها: ومنْها
ْن ثُبوِت ُحكِم  ا عم را متأخِّ

.األصِل، خالفاا لقوم



من ْشوط اإلْلاق بالعلة

أن  ال تعود ىلع األصل

-يمال اتلعم-باتلخصيص باإلبطال

ال جيوز: وقيلجيوز: قيل

أْن الَّ تمُعودم ىلع : ومنْها
وِْدها األصِل باإلبطاِل، وِف عم 
م باتلَّخصيِص ال اتلَّْعِمي

.قمْوالنِ 



من ْشوط اإلْلاق 
بالعلة

ضة أن ال تكون العلة املستنبطة معار
بمعارض مناف ملقتضاها موجود

وال يف الفرع: قيلاألصليف 

ُة وأْن ال تمكونم املستمنْبمطم 
ةا بمعارٍِض ُمناٍف  معارمضم

وْجوٍد يف األصِل، قيل ال و: مم
يف الفرِع 



من ْشوط اإلْلاق بالعلة

أن ال َُتالف

ا أو إَجااعا نصا

ا أو  وأْن الَّ َُتاِلفم نمصًّ
إَجااعا 



ةمن ْشوط اإلْلاق بالعل

صأن ال تتضمن زيادة ىلع انل

نافت الزيادة مقتضاهإن 

ال يُشرتط: وقيل
نم زيادةا عليه إ مَّ ْن والم تمتمضم
ُة ُمْقتمضاُه وف يادم اقاا نافمت الزِّ

لآلمديِّ 



من ْشوط اإلْلاق بالعلة

ة مبهم يُكتىف بعليَّ : وقيلأن تتعني
مشرتك

ن  ، خالفاا لمم وأْن تمتمعمنيَّ
ٍم مش مكٍ اْكتمىفم بِعلِّيَِّة مبْهم رتم



من ْشوط اإلْلاق بالعلة

راا ا مقدَّ أن ال تكون وصفا

ال يشرتط: وقيل

راا،  ا ُمقدَّ وال تمُكونم ومْصفا
وفاقاا لإلمامِ 



من ْشوط اإلْلاق بالعلة

أن ال يتناول ديللها حكم الفرع
بعمومه أو خصوصه

ال يُشرتط: وقيل

لم ديللُها حك مم وأْن ال يمتمنماوم
ه الفرِع بعموِمه أو خصوِص 

.ىلع املختارِ 



لعلة مما ال يُشرتط يف ا
ىلع الصحيح

انتفاء خمالفة مذهب القطع حبكم األصل
الصحايب

رعالقطع بوجودها يف الف

مُط ال: والصحيحُ  قطُع ال يُشرتم
حبكِم األصِل، وال انِتفاءُ 
 ، ِب الصحايبِّ ِة مْذهم خمالمفم

وال القطُع بوجوِدها يف 
الفرِع 



ْشط انتفاء املعارِضهل : تابع ملسألة
للعلة؟

مبين ىلع
ل اتلعلي

بعلتني

ناتعريف املعارِض ه
وصف صالح 
ة للعلِّيَّة كصالحي

املعارمض

غي 
مناف

يؤول إىل 
االختالف

مثاهل

اكلطعم مع الكيل يف
ل إىل الرب ال ينايف ويؤو

احاالختالف يف اتلف

ا انِتفاُء املعارِض  بْ .. أمَّ يِنٌّ فمم
ىلع اتلعليِل بِعلَّتمنْي 

ومْصٌف صاِلحٌ : واملعارُِض ُهنا
، للِعلِّيَِّة كصالحيمِة الُمعارمِض 

غُي مناٍف، ولكْن يمُؤول إىل
االختالِف، اكلطعِم مع 

، ال يُنايِف   ويمُؤوُل الكيِل يف الرُبِّ
ا ِح إىل االختالِف يف اتلُّفَّ



املعارض: تابع

مما ال يلزم املعرتض

به هل يلزمه بيان نيف الوصف اذلي اعرض
الفرع؟عن 

يلزمه: وقيليلزمه: وقيلال يلزمه

إن رّصح 
بالفرق بني

األصل 
والفرع

هل يلزمه إبداء 
أصل يشهد ملا 

اعرض به 
باالعتبار؟

ال يلزمه

هيلزم: وقيل

ُم املعرتِضم  وال يملزم
نميْفُ الوصِف عن 

إْن : الفرِع، وثاثلُها
حم بالفرقِ  رصَّ

وال إبداُء أصٍل ىلع 
املختارِ 



وجوهيدفع املستدل املعارضة ب

بمنع وجود الوصف
فوالقدح يف الوصيف األصل

إن لم)باملطابلة 
(يكن سرباا

أو الشبهباتلأثي

بيان استقالل ما
عداه يف صورة

ولو بظاهر اعم إذا 
ميملم يتعرض للتع

نْ  ْفُع بالمم ِع، وللمستمِدلِّ ادلَّ
مِة باتل ْدِح، وباملطابلم أثِي والقم

رْبا  بمه إْن لم يُكْن سم ا، أو الشَّ
اه دم يف وبِبميماِن استقالِل ما عم

صورٍة، ولو بظاهٍر اعمٍّ إذا لم
رَّْض للتعميمِ  تمعم يم



بت ث: هل يكيف يف ادلفع أن يقول املستدل للمعرتض
صيفاْلكم يف صورة مع انتفاء وصفك اذلي اعرضت به و

ىلع اتلفصيل

إذا لم يكن معه 
وصف املستدل

لم يكِف يف 
ادلفع

إذا اكن معه وصف 
املستدل

فعكىف يف ادل

ال يكيف : وقيل
ا مطلقا

اهل؟وهل ينقطع املستدل بما ق

عينقط: عند املصنف

ولعدم االنعاكسالعرتافه

ثمبمتم اْلكُم مع: ولو قال
لم .. انِتفاِء ومْصِفكم 

يمْكِف إذا لم يمُكْن معه 
، وقيل :وصُف املْستمِدلِّ
ا، وِعنِْدي أنه  مطلقا

ِطُع؛ العرِتمافِه، ول نْقم عدِم يم
.  االنعاكِس 



ىغإذا أبدى املعرتض ما َيلف الوصف املل

اسمه

تعدد الوضع

وهل تزول فائدة اإللغاء؟

تزول

:غيما لم يلغ املستدل اخللف ب

دعوى قصوره

خالفاا ملن زعمه إلغاء

أو دعوى من سلَّم وجود 
املظنة ضعف املعىن

خالفا ملن زعمه إلغاء

 ْ ى املعرتُِض ما َيم لُف ولو أبدم
م  دم الومْض )الُملىْغم ُسِمِّ دُّ ، (عِ تمعم

وزالت فائدُة اإللغاِء ما لم
ِي يُلِْغ املستِدلُّ اخلملمفم بغ

ن  دْعومى قُصورِه، أو دمْعومى مم
ْعفم  ِظنَِّة ضم لَّم وجودم المم سم
ُهم مم ، خالفاا ملْن زمعم ا املْعىنم

إلغاءا 



يكيف يف دفع املعارضة

رجحان وصف املستدل ىلع 
وصفها بمرجح

بناء ىلع منع اتلعدد للعلة

ويمْكيِف رجحاُن وصِف 
نِْع  املستمِدلِّ بناءا ىلع مم

د .اتلَّعمدُّ



قد يُعرتض ىلع املستدل

باختالف جنس املصلحة يف األصل
عوالفرع وإن احتد ضابط األصل والفر

جُياب

حبذف خصوص األصل عن االعتبار

مُض باختالِف  وقد ُيْعرتم
د  جنِس املصلمحِة وإن احتَّ
ضابُط األصِل والفرِع، 

فيُجاُب حبذِف خُصوِص 
ِن االعتبارِ  األْصِل عم



طاتلعليل بوجود مانع أو انتفاء ْش

العلة إذا اكنت

وجود مانع

أو انتفاء ْشط

هل يلزم وجود املقتض؟

يلزم: وقيلال يلزم

وأما العلَُّة إذا اكنْت وجودم 
ٍْط  ال ف.. مانٍِع، أو انِتفاءم ْشم

ُم وجوُد املْقتمِض، وف اقاا يملْزم
لإلماِم، وخالفاا للجمهورِ 



مسالك العلة
انلصاإلَجاع

الرصيح
ألفاظه

لعلة كذا
لسبب

من أجل
ك: َنو
إذاا: َنو

الظاهر
ألفاظه

الالم
مقّدرةظاهرة

أن اكن كذا: َنو

ابلاء

الفاء
يف الكم 
الشارع

فالراوي
فغيههالفقي

إنّ 

وما مىض يفإذ
اْلروف

:مسالُك العلَّةِ 
اإلَجاع: األوَّل

انلَّصُّ : اثلَّاين
يُح، ِمثُْل  ، (ِلِعلَّة كذا: )الرصَّ

بمب)فـ ْ : )، فنحو(ِمن أْجِل )، فـ(لِسم (  كم
(.إذاا)و

م)والظاِهُر، كـ ةا ( الالَّ رم ظاهرةا، فُمقدَّ
(  فاءُ ال)، فـ(ابلاءُ )أْن اكن كذا، فـ: َنو

ِقي اوِي الفم اِرِع، فالرَّ ه، يف الكِم الشَّ
وما ممىضم يف( إذْ )و( إنّ : )فغِيه، وِمنْه

. اْلُروِف 



تتمة مسالك العلة

اإليماء(3)

تعريفه

هو اقرتان

الوصف

امللفوظ

أو : قيل
املستنبط

حبكم

ملفوظ

أو مستنبط

لو لم يكن 
للتعليل

هو

أو نظيه

ااكن  بعيدا

صوره

اإليماء: اثلالث
وِظ وهو اقرِتماُن الومْصِف امللْفُ 

–أو املستمنْبمِط : قيل-

ا، لو لْم حبُكٍم، ولو ُمستمنْبمطا
ه يمُكن للتَّعليِل هو أو نمِظيُ 

ا اكن بمِعيدا



من صور اإليماء

ا لحكمه بعد سماع وصف و ذكره يف اْلكم وصفا
لم يكن علة لم يفد

مع-تفريقه بني حكمني 
-ذكرهما أو ذكر أحدهما

أو برشطبصفة

أو استثناءأو َغية

أو استدراك

ترتيب اْلكم ىلع 
الوصف

منعه مما قد يفّوت املطلوب

اِع وْصٍف،  كُحْكِمه بمعدم سمم
ا لو لم وكِذْكِره يف اْلكِم ومْصفا
ِقه يمُكْن ِعلَّةا لم يُِفْد، وكتمْفِري

نِي بصفٍة  معم -بني ُحْكمم
، أو -ِذكِرِهما أو ذكِر أحِدِهما 
ٍْط، أو َغيٍة، أو استثنا ٍء، أو برشم

استدراٍك، وكرتتيِب اْلكمِ 
ىلع الوصِف، وكمنِعه مما قمد

وُِّت املطلوبم  .ُيفم



هل تشرتط املناسبة يف
صحة علل اإليماء؟

تُشرتط: وقيلال تُشرتط

بمُة  مُط مناسم مم الُمووال تُشرتم
.  إيله عندم األكرثِ 



مسالك العلة

السرب واتلقسيم( 4)

تعريفه

هو حرص األوصاف يف األصل

وإبطال ما ال يصلح

فيتعني ابلايق للعلّية

مالسرب واتلقسي: الرابع
رْصُ األوصاِف يف  وهو حم
ُح، األصِل، وإبطاُل ما ال يمْصلُ 

ُ ابلايِق  فيمتمعمنيَّ



السرب واتلقسيم

يكيف يف السرب

يف املناظرة

:قول املستدل

حبثت فلم أجد

األصل عدم ما سواها

يف املجتهد

الرجوع إىل ظنه

: ويْكيِف قوُل املستمِدلِّ 
، أو (حبمثُْت فلمْم أِجد)

األصُل عدُم ما ِسواها، 
واملجتِهُد يمرِجُع إىل ظنِّه



السرب واتلقسيم

إن اكن اْلرص واإلبطال

قطعيًّا

فقطيع

ا ظنيًّا أو أحدهما قطعيًّ 
واآلخر ظنيًّا

فظين

وهل هو حجة؟

حجة للناظر 
واملناظر

ليس : وقيل
ا حبجة مطلقا

حجة : وقيل
إن أَجع ىلع
تعليل ذلك

اْلكم

حجة : وقيل
للناظر دون 

املناظر

فإْن اكن اْلرُص واإلبطاُل 
ْطِعيًّا  ، وإال .. قم .. فقْطيِعٌّ

 ٌّ ينِّ .فظم
ٌة للنَّاِظِر والُمنماِظِر  وهو حجَّ

إْن : عند األكرِث، وثاثلُها
أَْجمعم ىلع تمْعِليِل ذلكم 
اْلكِم، وعليه إماُم 

ِر للنَّاظِ : اْلرمنِي، ورابُعها
دونم الُمنماِظرِ 



السرب واتلقسيم

ا لم إن أبدى املعرتض  ا زائدا دخل يوصفا
يف حرص املستدل

تعليللم يُكلَّف املعرتض بيان صالحيته لل

وهل ينقطع املستدل؟

ال ينقطع حّت يعجز عن إبطاهل

ُِض ومْص  ى الُمعرتم ا فإْن أبْدم فا
لَّْف بميانم  ا لم يُكم زائِدا
الِحيَِّته للتعليِل، وال صم

ّتَّ يم  ِطُع املستمِدلُّ حم نْقم ْعِجزم يم
عْن إبطاهِل 



السرب واتلقسيم

ل ما عدا قد يتفق املتناظران ىلع إبطا
وصفني

د بينهمافيكيف املستدل الرتدي

 ما وقد يتَِّفقاِن ىلع إبطالِ 
نْيِ فيمْكيِف  ا ومْصفم دم عم

ِْديُد بينمهُ  .  مااملْستمِدلَّ الرتَّ



مالسرب واتلقسي

من طرق إبطال كون بعض 
األوصاف علة

و بيان أّن الوصف طرد ول
يف ذلك اْلكم

مثاهل

لعتقاكذلكورة واألنوثة يف ا

نَّ بمياُن أ: وِمن ُطُرِق اإلبطالِ 
رٌْد  كم ولو يف ذل-الومْصفم طم

ِة -اْلكِم  كورم ، اكذلُّ
.  واألنوثمِة يف الِعتِْق 



تتمة طرق اإلبطال يف
السرب

أن ال تظهر مناسبة 
املحذوف

ويكيف قول 
ثت حب: املستدل

فلم أجد موهم 
مناسبة

أن فإن ادىع املعرتض
كذلكاملستبَق

يان فليس للمستدل ب
المناسبته ألنه انتق

ولكن يرجح سربه 
بموافقة اتلعدية

بمُة : وِمنْها ر مناسم أن ال تمْظهم
املحذوِف، ويمْكيِف قوُل 

مثُْت فلم أِجْد مُ : املستمِدلِّ  وِهمم حبم
بمٍة، فإن ادَّىعم املعرتُِض   أنَّ ُمناسم

فلميْسم .. كذلكم املستمبَْقم 
بمِته؛ ألنَّه للمْستمِدلِّ بياُن مناسم

ُح سرْبمُه  انتقاٌل، ولكْن يُرمجِّ
ِة اتلَّْعِديمة قم بُموافم



مسالك العلة

واإلخالةاملناسبة (5)

:يُسىم استخراجها

َتريج املناط

تعريفه

هو تعيني العلة

بإبداء مناسبة مع
االقرتان

والسالمة عن 
اإلساكر: مثاهلالقوادح

ةواإلخالاملناسبة:اخلامس
ىمَّ اْسِتْخراُجها  يجم َترِ )ويُسم

ناِط  ِة ، وهو تمْعِينُي العلَّ (المم
بمٍة مع االقرت اِن بإبداِء مناسم

واِدِح  ِة عن القم والسالمم
اكإلساكرِ 



يتحقق استقالل الوصف املناسب يف العلّية

بعدم ما سواه بالسرب

ُق االسِتْقالُل بعم  قَّ ِم ما ويمتمحم دم
رْبِ  .ِسواُه بالسَّ



املناِسب
تعريفه

املالئم ألفعال العقالء اعدةا 

ا أو يدفع رضًّ : وقيل اما جيلب نفعا

قبولما لو ُعرض ىلع العقول تللقته بال: وقيل

يب وصف ظاهر منضبط ُيصل عقالا من ترت: وقيل
ا للشارع اْلكم عليه ما يصلح كونه مقصودا

مه؟ومّت يُعترب مالزةأو دفع مفسدمن حصول مصلحة

طأو غي منضبإن اكن خفيًّا

ِء الُمالئُِم ألفْعاِل الُعقال: واملناِسُب 
ا أو يمْدفم : اعدةا، وقيل ِلُب نمْفعا ُع ما جيم

راا، وقال أبو زيدٍ  م ما لو ُعرِضم ىلع: رضم
بوِل، وقيل تْه بالقم وصٌف : الُعقوِل تلملمقَّ

ْقالا ِمن  ُْصُل عم ِبٌط ُيم ظاهٌر ُمنْضم
ْونُه تمْرِتيِب اْلكِم عليه ما يمْصلُح كم 
ا للشاِرِع، ِمن ُحصوِل  مقصودا

ٍة، فإْن اكن  دم ْفسم فِْع مم ٍة، أو دم ْصلمحم مم
ِبٍط  ِفيًّا، أو غيم منضم اعتُرِبم .. خم

ِظنَّةُ  ُمالِزُمه، وهو المم



مراتب حصول املقصود
من ْشع اْلكم

نااُيصل يقي

اكبليع

وظنًّا

اكلقصاص

حمتمالا سواءا 

كحد اخلمر

نفيه أرجح
كناكح اآليسة 

للتوادل

وهل يعلل بهم؟

األول واثلاين

يعلل بهما

عاثلالث والراب
جواز : األصح

زال جيو: وقيلاتلعليل بهما

هللمرتفّ جواز القرص : مثاهل

 ْ ُْصُل املقصوُد ِمن ْشم ِع وقد ُيم
نًّا اكبليعِ  اْلكِم يمِقيناا وظم
والقصاِص، وقد يمكوُن 

حمتِمالا سواءا كحدِّ اخلمِر، أو 
ِة  نْفيُه أرجُح كناكِح اآليِسم

، واألصحُّ  عليِل جواُز اتلَّ : للتَّوادُلِ
قرِص باثلالِث والرابِع، كجواِز ال

فِّهِ  م للُمرتم



إذا اكن القصد من ْشع 
ا اْلكم فائتاا قطعا

ال يعترب: واألصحيعترب: فقيل

سواء ما ال تعبد 
فيه

نسب ُكحوق
بيةاملرشيق باملغر

وما فيه تعبد

اها اكسترباء جارية اشرت
بايعها يف املجلس

ا  قالت ف.. فإْن اكن فائتاا قطعا
، واألص: اْلنفيَّةُ  ُ ال : حُّ ُيْعتمربم

بُّ  ، سواٌء ما ال تمعم ُ ْعتمربم دم فيه، يم
ِب املرشيقِّ ُكُحوقِ  مسم ن

بٌُّد، باملغربيَِّة، وما فيه تمعم 
اه ا اكسِترْباِء جاريٍة اْشرتم

.بايُِعها يف املْجِلِس 



أقسام املناسب من حيث
ْشع اْلكم هل

رضوري

فحايج

فتحسيين

، فحايجٌّ : واملناِسُب  وريٌّ ، رضم
.فتحسيينٌّ 



املناسب الرضوري

فانلفسحفظ ادلين

فالنسبفالعقل

وُيلحق به مكّملهفاملال والِعرض

كحد قليل املسكر

وريُّ  ، كحفِظ ادليِن : والرضَّ
ِب، فانلفِس، فالعقِل، فالنَّ  سم

ُق ب ه فاملاِل والِعْرِض، ويملْحم
دِّ قليِل  لُه، كحم مِّ ُمكم

الُمْسِكر



املناسب اْلايج

اكبليع واإلجارة

وقد يكون رضوريًّا

اكإلجارة لرتبية 
الطفل

له ومكمِّ

كخيار ابليع

ِة، اكبليِع واإلجار: واْلايجُّ 
وقْد يمكوُن رضوِريًّا، 
فلِ  ، اكإلجارِة لرتبيِة الطِّ
لُه كِخياِر ابليعِ  مِّ . وُمكم



املناسب اتلحسيين

غي معارض القواعد

كسلب العبد أهلية 
الشهادة

معارض

اكلكتابة

غُي معارِِض : واتلحسيينُّ 
بِْد  لِْب العم القواِعِد، كسم

هادمة، واملعارُِض،  أهِليَّةم الشَّ
.  اكلِكتابةِ 



املناسب من حيث االعتبار وعدمه

املؤثر

معترب بنص أو إَجاع

عني الوصف يف عني اْلكم

املالئم

معترب برتتيب اْلكم ىلع وفقه

ولو باعتبار جنسه يف جنسه

امللىغ

املرسل

 أو ُثمَّ املناِسُب، إن اْعترُِبم بِنمصٍّ 
إَجاٍع عنُي الوصِف يف عنيِ 

، وإن لم (املؤثِّرُ )فـ.. اْلكِم 
ِتيِب  ْ ْ بهما، بْل برتم  اْلكِم ُيْعتمربم

فِْقه ولو باعِتباِر ِجنْ  ِسه يف ىلع وم
، وإن لم (الُمالئِمُ )فـ.. ِجنِْسه 

، فإْن دملَّ ادليلُل ىلع ْ ُيْعتمربم
لَُّل به، وإالَّ .. إلغائِه  . .فال ُيعم

ُل )فهو  (الُمرْسم



(املصالح املرسلة)املرسل 
ا: قيل مقبول مطلقا

ا: وقيل الرد مطلقا
:  وقيل

يف العبادات
مردود

غيها
مقبول

حترير حمل اخلالف
ية املصلحة الرضورية اللك

القطعية
ا ُْشِطْت للقطعحق قطعا

غيها

حمل اخلالف

ا، واكدم إماُم  قمِبلمه مالٌك مطلقا
نْي  لميْه مع ُمناداتِه عيوافُِقهاْلرمم

ا، و ه األكرُث مطلقا قوٌم بانلَّكِي، ورمدَّ
.يف العباداِت 

ةٌ ِمنْهوليسم  ْصلمحم وِريَّةٌ مم يَّةٌ ُُكِّ رضم
ْطِعيٌَّة؛ األنَّهاقم ىلعادليلُل دملَّ ِممَّ

ا،حقٌّ فيهاعِتبارِه، م قطعا هاواشرتم طم
البه،بالقولِ للقْطعِ الغزايلُّ 
والظنُّ ):قالبه،القولِ ألصلِ 

.(اكلقطعِ القطعِ ِمنالقريُب 



مّت تنخرم املناسبة؟

مبمفسدة تلز: الصحيح

راجحة

أو مساوية

ال تنخرم: وقيل

ِرُم : مسألة بمُة تمنْخم املناسم
ٍة أو  ُم، راِجحم بمفسدٍة تملْزم

.  ُمساِويمٍة، خالفاا لإلمامِ 



مسالك العلة

الشبه( 6)

تعريفه

بعهو املناسب باتل: وقيلطردمزنلة بني املناسب وال

ه؟مّت يصار إيل

ةمع إماكن قياس العل

اعا ال يصار إيله إَجا

إن تعذر قياس العلة

مردود: وقيلحجة: فقيل

الشبه: السادس
رْ  لمٌة بنيم املناِسِب والطَّ زْنِ ِد، مم

هو املناِسُب : )وقال القايض
(.باتلَّبمعِ 

وال يُصاُر إيله مع إماكِن 
، فإن  قياِس العلَِّة إَجااعا

رمْت  ذَّ :فقال الشافيعُّ .. تمعم
ِِفُّ وأبو  ْيم ٌة، وقال الصَّ حجَّ

مردودٌ : إسحاقم الشيازيُّ 



مراتب قياس الشبه

اهقياس غلبة األشب: أعاله

يف اْلكم

والصفة

الشبه الصوري

ااملعترب يف قياس الشبه يلكون صحيحا

حصول املشابهة

أو مستلزماتهالعلة اْلكم

لمبمِة األْشب: وأعالهُ  اهِ قياُس غم
يف اْلكِم والصفِة، ُثمَّ 

، وقال اإلمامُ  ورِيُّ :  الصُّ
ُ حصوُل املشابم  ِة املعتمربم هم

. لعلَِّة اْلكِم أو ُمْستملِْزِمها



مسالك العلة

ادلوران(7)

هو أن: تعريفه

يوجد 
اْلكم 

عند وجود 
وصف

وينعدم 
عند عدمه

هل يفيد العلّية؟

ال يفيد: قيل

دتهاقطيع يف إفا: وقيل

ظين: واملختار

ادلوران: السابع
دم اْلكُم عندم  وهو أن يوجم
ِدمم عندم  وجوِد وصٍف ويمنْعم

ِمه .عدم
، قمطْ : ال يُِفيُد، وقيل: قيل يِعٌّ

 ِ ٌّ ظم : واملختاُر ِوفاقاا لألكرثم . ينِّ



ُم املْستمِدلَّ بيان نم لةال يلزم املستدل بيان نيف ما هو أوىل منه بالع يْفُ وال يملْزم
. ما هو أْوىلم ِمنه



ا آ خرفإن أبدى املعرتض وصفا

ا إن اكن قارصا

ح جانب  ترجَّ
ديةباتلع=املستدل 

إن اكن متعدياا

إىل الفرع 
املتنازع فيه

رّض عند مانع 
اتلعليل بعلتني

إىل فرع آخر

ُطلب الرتجيح 

ُِض ومْص  ى املعرتم ا فإن أبْدم فا
حم جانُِب املْستم .. آخرم  ِدلِّ تمرمجَّ

دِّ  ياا باتلَّعِديمِة، وإْن اكن متمعم
َّ عند مانعِ .. إىل الفرِع  رضم

.. رم الِعلَّتمنْي، أو إىل فرٍع آخم 
ُطِلبم الرتجيحُ 



تتمة مسالك العلة

الطرد( 8)

تعريفه

هو مقارنة اْلكم 
للوصف

الطرد: اثلامن
نمُة اْلكِم للومْصِف  .وهو ُمقارم



ا؟ هل يفيد الطرد حكما

ا إن قارنه فيما عد: وقيلاألكرث ىلع رده
صورة الزناع أفاد

تكيف املقارنة يف: وقيل
صورة

ون يُفيد املناظر د: وقيل
انلاظر

ه، قال علماؤن :  اواألكرُث ىلع رمدِّ
ُمناِسٌب، .. قياُس املعىنم )

بمُه  رُْد .. والشَّ ..تقريٌب، والطَّ
مٌ  مكُّ نمه فيم: ، وقيل(حتم ا إْن قارم

اِع  م ا صورِة الزنِّ دم ، .. عم أفادم
:  وعليه اإلماُم وكثٌي، وقيل
نمُة يف صورٍة، و قال تمْكيِف املقارم

يُِفيُد املناِظرم دونم : الكرخُّ 
.انلَّاِظرِ 



مسالك العلة

تنقيح املناط( 9)

تعريفه

هو أن يدل ظاهر ىلع اتلعليل 
بوصف، فيُحذف خصوصه عن

األعماالعتبار باالجتهاد، وُيناط ب
أو تكون أوصاف فيُحذف

بعضها، وُيناط بابلايق

تنقيح املناط: اتلاسع
وهو أن يمُدلَّ ظاهٌر ىلع 

ُف فيُحْ .. اتلعليِل بومْصٍف  ذم
ُخصوُصه عن االعِتباِر 
مِّ  ، أو باالجتهاِد، وُيناُط باألعم

ُف .. تمُكونم أوصاٌف  فيُْحذم
.بعُضها، وُيناُط بابلايِق 



ناطالفرق بني تنقيح وحتقيق وَتريج امل

حتقيق املناط

تعريفه

إثبات العلة يف
آحاد صورها

مثاهل

كتحقيق أن 
انلباش سارق

َتريج املناط

مرَّ 

ناِط  ا حتقيُق المم باُت فإث.. أمَّ
العلَِّة يف آحاِد ُصومرِها، 
ٌق، كتمْحِقيِق أنَّ انلَّبَّاشم سار

رَّ .. وَتِْرجيُه  مم



مسالك العلة

إلغاء الفارق( 10)

ايةكإْلاق األمة بالعبد يف الرسِّ 

لطردما يشرتك فيه إلغاء الفارق وادلوران وا

أنها ترجع إىل رضب شبه

ل الظن يف اْلملة حتصِّ

ال تُعنّي جهة املصلحة

إلغاء الفارق: العاْش
ِة بالعبِد يف كإْلاِق األمم

ايمةِ  .الرسِّ
ْوراُن والطرُْد تمرِْجعُ  وهو وادلَّ

بمٍه؛ إْذ حُتمصِّ  ِْب شم ُل إىل رضم
نَّ يف اْلُْملمِة، وال ُتعم  ُ الظَّ نيِّ

ةِ  ةم املْصلمحم . ِجهم



ةخاتمة مسالك العل

مما ال يُفيد العليَّة

األصح

تأيت القياس
بعليَّة وصف

والعجز عن 
إفساده

وقيل

ةالعلييفيدان 

:  خاتمة
يتِّ القياِس بعِ 

م
لِّيَِّة ليس تمأ

وصٍف، وال العجُز عْن 
ديللم ِعلِّيَِّته ىلع.. إفساِده 

. األصحِّ فيهما



قوادح العلة
َتلف اْلكم عن العلة( 1)

هل هو قادح؟
الصحيح

ا (انلقض)وُسِم قادح مطلقا

:وقيل

(لةَتصيص الع)وسِم ال يقدح

تنبطةيقدح يف املنصوصة دون املس: وقيلصوصةيقدح يف املستنبطة دون املن: وقيل

هبيقدح إال أن يرد ىلع َجيع املذا: وقيلطيقدح إال إذا اكن ملانع أو فقد ْش: وقيل

:وقيلاْلاظرةيقدح يف : وقيل

ةيقدح يف املنصوص

إال بظاهر اعم

طةيف املستنب

إال ملانع أو فقد ْشط

ال يقدح إن اكن اتلخلف: وقيل

أو فقد ملانع
ْشط

أو يف 
معرض 
ءاالستثنا

أو اكنت 
منصوصة 

ل بما ال يقب
اتلأويل

القوادح
َتلف اْلكم عن العلة: منها

اه  مَّ ، وسم ، وقالت (انلَّْقضم )ِوفاقاا للشافيعِّ
وْه : اْلنِفيَّةُ  مَّ ُح، وسم ْقدم ، (لَّةِ َتصيصم العِ )ال يم
ِة، وقيل: وقيل : يلعكُسه، وق: يف املستمنْبمطم

ْقِد ْشٍط، وعل ُح إالَّ أْن يكونم مِلانٍع أو فم ْقدم يه يم
ُح إالَّ أْن يمرِدم ىلع: ، وقيلفقهائِناأكرُث  ْقدم َجيِع يم

رايا، وعليه اإلماُم، وقيل ْقدم : املذاهِب اكلعم ُح يم
ِة،يف  ، إالَّ ب: وقيل يف املنصوصةِ اْلارِضم ظاهٍر اعمٍّ

ةِ  ٍْط، وقال: واملستنبمطم ْقِد ْشم إالَّ ملانٍع أو فم
ْقِد ْْشٍط : اآلمديُّ  لُُّف ملانٍِع، أو فم ، إْن اكن اتلَّخم

ْعرِِض االستثناِء، أو اكنْت منصوصم  ةا بما أو يف مم
ْقبمُل اتلأويلم  ح.. ال يم ْقدم لم يم



ف ما نوع اخلالف يف القدح بتخل
اْلكم عن العلة؟

اخلالف معنوي

ومن فروعه

االنقطاعاتلعليل بعلتني

اخنرام املناسبة 
وغيهابمفسدة

، ال لمْفظِ لفظي: وقيل ، واخلالُف معنموِيٌّ يٌّ
خالفاا البِن اْلاِجِب، وِمن

نْي، اتلعليُل بِعلَّتم : فروِعه
بمِة واالنقطاُع، واخِنراُم املناسم 

ٍة، وغيُها دم ْفسم بمم



القوادح

تتمة َتلف اْلكم عن العلة( 1)

كيف جُياب انلقض؟

منع وجود العلة يف حمل
انلقض

ض منع انتفاء اْلكم عن صورة انلق
لإذا لم يكن انتفاؤه مذهب املستد

بيان املانع من ثبوت
اْلكم يف صورة انلقض

نُْع وجوِد الِعلَِّة، أ: وجوابُه و مم
انتفاِء اْلكِم إْن لم يمْكنْ 
 ، بم املْستمِدلِّ انتفاُؤه مْذهم

ن يمرمى املوانِِع بي انُهاوعندم مم



..  إذا منع املستدل وصف العلة يف صورة انلقض
فهل يمكن للمعرتض االستدالل ىلع وجودها؟

ل ليس للمعرتض االستدال
ىلع وجود العلة

لالنتقال من االعرتاض إىل
اراالستدالل املؤدي لالنتش

هل ذلك: وقيل

هل ذلك ما لم يكن ديلل: وقيل
أوىل من اتلخلف بالقدح

ِِض االست دالُل وليس للمعرتم
؛ ىلع وجوِد الِعلَِّة ِعنْدم األك ِ

رثم
ما: اآلمديُّ لالنتقاِل، وقال 

دْ  .  ِح لم يمُكْن ديلٌل أْوىلم بالقم



قض، ثم لو دل املستدل ىلع وجود العلة بديلل موجود يف حمل انل
نتقض ي: منع بعد ذلك وجودها يف صورة انلقض، فقال املعرتض

فهل يُسمع منه؟.. ديللك ىلع العلة 

ال يُسمع منه

لة النتقاهل من نقض الع
إىل نقض ديللها

يُسمع منه، وجيوز : وقيل
االنتقال

ٍد ولو دملَّ ىلعم وجوِدها بموجو
نمعم  يف حملِّ انلَّْقِض، ُثمَّ مم

يمنْتمِقُض : وجودمها فقال
ال : فالصواُب .. ديللُك 

ُع؛ النتقاهِل ِمن نمْقِض  يُْسمم
الِعلَِّة إىل نمْقِض ديلِلها



ة، لو منع املستدل َتلف اْلكم عن العل
فإن اكن عدم اْلكم يف صورة انلقض

ا عليه أو  جممعا
مذهبه

لم يُسمع منه

ال غي جممع عليه و
مذهبه

ُسمع منه

كم؟وهل يتمكن املعرتض من إقامة ديلل ىلع َتلف اْل

ل ليس هل االستدال
م هل ذلك إن ل: وقيلهل ذلك: وقيلمىلع َتلف اْلك

يكن طريق أوىل

وليس هل االستدالُل ىلع
ملُِّف اْلكِم، وثاثلُها إنْ : َتم
. لم يمُكْن طريٌق أْوىلم 



هل جيب االحرتاز من انلقض؟

الصحيح

املناظر

ا جيب مطلقا

انلاظر

جيب إال فيما اشتهر من
ملذكوراملستثنيات فصار اك

ا: وقيل جيب مطلقا

اجيب إال يف املستثنيات م: وقيل طلقا

ُب االحرتاُز ِمنْه ىلع  ِ
وجيم

ا، وىلع انل اِظِر املناِظِر ُمطلقا
رم ِمن  إالَّ فيما اْشتمهم

ذكوِر، املْستمثْنمياِت فصارم اكمل
ا، وقيل: وقيل ُب مطلمقا ِ

: جيم
اإالَّ يف املْستمثْنمياِت مط لقا



ةينتقض دعوى صورة معينة أو مبهم

نفياا

مباإلثبات العا

أو إثباتاا

بانليف العام

وبالعكس

اإلثبات العام

و ينتقض بصورة معينة أ
مبهمة

ودمْعومى صورٍة معيَّنمٍة أو 
ٍة أو نمْفِيها  مم يمنْتمِقُض .. ُمبْهم

يْفِ الع
، باإلثباِت أو انلَّ نْيِ امَّ

وبالعكِس 



قوادح العلة

الكرس( 2)

هل هو قادح؟

أنه قادح: الصحيح

ألنه نقض املعىن

ليس بقادح: وقيل

:  ومنها
رْسُ قاِدٌح ىلع الصحي ِح؛ الكم

ألنَّه نمْقض املْعىنم 



الكرس

تعريفه

هو إسقاط وصف من العلة

إما مع إبداهل

:  كما يقال يف صالة اخلوف
صالة جيب قضاؤها فيجب )

(أداؤها اكألمن

الة بأن خصوص الص: فيُعرتض
م ُملىغ، فليبدل بالعبادة، ث
ينتقض بصوم اْلائض

أو ال يُبدل

(جيب قضاؤها)فال يبَق إال 

ى، وليس ك ما جيب قضاؤه يؤدّ 
اْلائض: ديلله

ا  وهو إسقاُط ومْصٍف ِمن الِعلَِّة، إمَّ
عم إبداهِل كما يُقاُل يف اخلموِْف  :  مم

ُب قضاؤها فيمِجُب ) ِ
صالٌة جيم

مُض بأنَّ (أداؤها اكألْمِن  ، فيُْعرتم
، فلْيُبْ  الِة ُملىْغا ْل ُخُصوصم الصَّ دم

ْوِم  ُض بصم بالعبادِة، ُثمَّ ُينْقم
بَْقم  ُل، فال يم  إالَّ اْلائِض، أو الم ُيبْدم

ُب قضاؤها) ِ
، وليس ُكُّ ما (جيم

ُب قضاؤه يُؤمدَّى، ديللُه ِ
ائُض اْل: جيم



قوادح العلة

العكس( 3)

تعريفه

هو انتفاء اْلكم النتفاء 
أبلغالعلة، فإن ثبت مقابله ف

شاهده

:  قوهل صىل اهلل عليه وسلم
...(  أرأيتم لو وضعها يف حرام)

ته أيأيت أحدنا شهو: يف جواب
وهل فيها أجر؟

العكس: ومنها
وهو انتفاُء اْلكِم النتفاءِ 

.أبْلمغُ العلِة، فإْن ثمبمتم مقابلُه ف
ه وشاهُده قوهُل صىل اهلل علي

ا يِف : )وسلم هم عم أرأيتُْم لو ومضم
اٍم أكان عليه ِوْزٌر؟،  رم حم

ا يف اْلمال هم عم ِل فكذلِكم إذا وضم
أيمأيِت : يف جواِب ( اكن هل أْجرٌ 

تمه وهل فيها أجٌر؟ !.أحُدنا شْهوم



هل َتلف العكس قادح؟

عند مانع العلتني

قادح

عند جموزهما

غي قادح

ملُُّفه قادٌح عندم مانِِع  وَتم
.ِعلَّتمنْي 



ما املقصود بانتفاء اْلكم 
النتفاء العلة؟

أو الظنانتفاء العلم

إذ ال يلزم من عدم ادليلل 
عدم املدلول

اُء الِعلِْم انتف: ونمْعيِن بانِتفائِه
ُم ِمن  ؛ إْذ ال يملْزم نِّ أو الظَّ
دُم املدلولِ  يلِل عم ِم ادلَّ دم عم



قوادح العلة

عدم اتلأثي( 4)

تعريفه

عرف عدم اتلأثي
بكون الوصف ال 

بات مناسبة فيه إلث
اْلكم وال نفيه

اختصاصه

وباملستنبطة بقياس املعىن
املختلف فيها

عدم اتلأثي: ومنها
بمةم : أيْ  أنَّ الوصفم ال ُمناسم

اِس فيه، وِمن ثممَّ اْختمصَّ بقي
ِة  املعىنم وباملستنْبمطم

. املختملمِف فيها



أقسام القادح                
(عدم اتلأثي)

يف الوصف

بكونه 
طرديًّا

يف األصل

:مثاهل

ال مبيع غي مريئ، ف
هلواءيصح اكلطي يف ا

ريئ؛ ال أثر لكونه غي م: فيُقال
ٍف فإن العجز عن التسليم اك

حاصله

معارضة يف األصل

يف الفرعيف اْلكم

:وهو أربعةٌ 
رِْديًّ : يف الوصِف  . ابكونِه طم
ِبيٌع غ: ِمثُْل : وِف األصلِ  ُي مم

، فال يمِصحُّ اكلطيِ  ْريِئٍّ  يف مم
نِه ال أثمرم لكو: اهلواِء، فيقوُل 

ْجزم عن ؛ فإنَّ العم ْريِئٍّ غيم مم
:  التَّْسِليِم اكٍف، وحاِصلُه

ٌة يف األْصلِ  معارمضم



(عدم اتلأثي)تتمة أقسام القادح 

يف اْلكميف األصليف الوصف

إما أن ال يكون 
ذلكره فائدة

وا ماالا مرشكون اتلف: كقوهلم يف املرتدين
را يف دار اْلرب فال ضمان اكْلرِّب، ود

اْلرب عندهم طردي، فال فائدة ذلكره

ن أوجب الضمان أوجبه وإن لم  ألن مم
يكن يف دار اْلرب، وكذا من نفاه، 

ي كونه فيجع إىل األول؛ ألنه يُطالمب بتأث
يف دار اْلرب

أو تكون هل 
ةفائدة رضوري

ة أو تكون هل فائد
غي رضورية

يف الفرع

وهو أرضٌب؛ : وِف اْلكمِ 
ا أن ال يمكونم ذِلْكِره فائدةٌ  ، ألنَّه إمَّ

ين مرِشكونم : كقولِِهم يف املْرتمدِّ
أتْلمفوا ماالا يف داِر اْلْرِب فال
، وداُر اْلْرِب  انم اكْلمْرِبِّ مم ضم

، فال فائدةم ذِلْكِرهِ،  رِْديٌّ ُهم طم عندم
بمُه وإْن  مانم أوْجم بم الضَّ ْن أوْجم إْذ مم
ن  لم يمُكْن يف داِر اْلرِب، وكذا مم

ِل؛ ألنَّه يُ  ِْجُع إىل األوَّ طالمُب نفاُه، فيم
.  بتأثِي كونِه يف داِر اْلرِب 



(عدم اتلأثي)تتمة أقسام القادح 

يف اْلكميف األصليف الوصف

إما أن ال يكون 
ذلكره فائدة

أو تكون هل 
فائدة رضورية

:  حجاركقول معترب العدد يف االستجمار باأل
ية؛ عبادةٌ متعلِّقة باألحجار لم تتقدمها معص

فاعترُب فيها العدد اكْلمار

عديم( لم تتقدمها معصية: )فقوهل
مضطر اتلأثي يف األصل والفرع، لكنه

إىل ذكره ئلال ينتقض بالرجم

أو تكون هل فائدة 
غي رضورية

يف الفرع
ِل أو تمكوُن هل فائدٌة رضوريٌَّة، كقو

ُمْعتمرِبِ العدِد يف االستجماِر 
ٌة باألح: باألحجارِ  جاِر عبادٌة متعلِّقم

ْمها معِصيمٌة فاْعتُرِبم ف دَّ يها لْم تمتمقم
ْمها لم تمتمقم : )العدُد اكِْلماِر، فقوهل دَّ

ِديُم اتلأثِي يف األ( معِصيمةٌ  صِل عم
رٌّ إىل ِذْكِره  والفرِع، لكنَّه ُمْضطم

.ئلالَّ يمنْتمِقضم بالرْجمِ 



(عدم اتلأثي)تتمة أقسام القادح 

يف اْلكميف األصليف الوصف

إما أن ال يكون 
ذلكره فائدة

أو تكون هل فائدة 
رضورية

أو تكون هل فائدة 
غي رضورية

إن لم تُغتفر الرضورية

لم يغتفر

إن اغتُفرت

ففيه تردد

:مثاهل

لظهراْلمعة صالة مفروضة فلم تفتقر إىل إذن اإلمام اك

، حشٌو، إذ لو ُحِذف لم ينتقض بيشء( مفروضة)فإن 
ه لكن ُذكر تلقريب الفرع من األصل بتقوية الشب

بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه

يف الفرع
ر أو غُي رضوريٍَّة، فإْن لم ُتْغتمفم 

ْر، وإال .. الرضوريَُّة  ..  لم ُيْغتمفم
ٌد، مثاهُل  مدُّ ُة صالٌة : فرتم اْلُُمعم

مفروضٌة فلمْم تمْفتمِقْر إىل إْذنِ 
ْهِر، فإنَّ  (  مفروضةٌ )اإلماِم اكلظُّ

ْشٌو؛ إْذ لو ُحِذفم لم يمنْتمِقْض  حم
ٍء، لكْن ُذِكرم تِلمْقِريِب الف ْ رِع بيشم

بمِه بي نهما، ِمن األصِل بتمْقِويمِة الشَّ
ْرِض أْشبمهُ  ْرُض بالفم .  إذ الفم



(عدم اتلأثي)القادح تتمة أقسام 

يف الفرعميف اْلكليف األصيف الوصف

مثاهل

ا لو زوجت نفسها بغي كفء فال يصح؛ كم
ت، وهو اكثلاين؛ إذ ال أثر للتقييد ب غي ُزوِّجم
، وهو الكفء، ويرجع إىل املناقشة يف الفرض

َتصيص بعض صور الزناع باْلجاج

وهل جيوز؟

ط برش: وقيلال جيوز: وقيلجوازه: األصح
بناء غي 

حمل الفرض
عليه

ْت : يف الفرِع، مثل: الرابعُ  زموَّجم
ْيِ ُكْفٍء، فال يمِصحُّ 

ها بِغم ، كما نمْفسم
ْت، وهو اكثلَّاين؛ إْذ ال أثم  رم لو ُزوِّجم

ُع إىل للتَّْقِييِد بغِي الُكْفِء، ويمرْجِ 
ْرِض، وهو َتْ  ِة يف الفم ِصيُص املناقمشم

اِج،  ماِع باِْلجم ِر الزنِّ بعِض ُصوم
ِْط : واألصحُّ جوازُه، وثاثلُها برشم

ْرِض بناِء غِي حملِّ الفم : ابِلناِء، أيْ 
. عليه



قوادح العلة

القلب( 5)

تعريفه

هو دعوى املعرتض
أّن ما استدّل به 

سألة املستدل يف امل
ىلع ذلك الوجه ىلع
املستدل ال هل إن 

صحَّ 

هل يصح مع القلب التسليم 
بصحة ادليلل؟

يصح مع القلب 
لتسليم صحة ادليل

يم القلب تسل: وقيل
ا للصحة مطلقا

هو إفساٌد هل: وقيل
ا مطلقا

القلب: ومنها
لَّ به  وهو دمْعومى أنَّ ما اْستمدم

ْجِه يف املسألمِة ىلع ذلكم الوم 
، وِمْن ثممَّ  حَّ عليه ال هل إْن صم
ِتِه، مْسِليُم ِصحَّ ُه ت نم معم أْمكم

ةِ : وقيل حَّ مْسِليٌم للصِّ هو ت
ا، وقيل اإفساٌد مطل: مطلقا .  قا



بصحة بناء ىلع املختار من إماكن التسليم
ادليلل من قادح القلب

هل يُقبل قادح القلب؟

مقبول: املختار

معارضة عند 
قادح عند عدمهالتسليم

شاهد زور : وقيل
لك وعليك

، وىلع املختاِر فهو مقبوٌل 
ٌة عند التسليِم،  معارمضم
: قاِدٌح عند عدِمه، وقيل
لميْكم  مكم وعم .  شاِهُد ُزوٍر، ل



تتمة قادح القلب

أقسامه

القلب تلصحيح 
مذهب املعرتض

إما مع إبطال مذهب 
املستدل رصُياا

:  ويلكما يُقال يف بيع الفض
ية، عقد يف حق الغي بال وال

فال يصح اكلرشاء

عقد فيصح: فيُقال
اكلرشاء

اأو ال مع اإلبطال رصُيا 

بلٌث فال يكون : مثل
بنفسه قربة كوقوف 

عرفة

فيه فال يُشرتط: فيُقال
الصوم كعرفة

القلب إلبطال 
مذهب املستدل

:  وهو قسمانِ 
ُل  ِ : األوَّ ِض، تِلمْصِحيِح مذهِب املعرتم

عم إبطاِل مذهِب املْستمِدلِّ  ا مم إمَّ
ُياا، كما يُقاُل يف بميِْع  ِ رصم

ْيِ : الُفُضويِلِّ  قِّ الغم ْقٌد يف حم  بال عم
اِء، فيُ  : قاُل ِواليمٍة، فال يمِصحُّ اكلرشِّ

اِء، أْو ال، مث ْقٌد فيمِصحُّ اكلرشِّ :  ُل عم
ةا بُلٌْث فال يمكوُن بنمْفِسِه قُْربم 

، فيُقاُل  فمةم رم مُط فال يُشْ : كُوقوِف عم رتم
فمةم  رم ْوُم كعم .فيه الصَّ



تتمة قادح القلب

أقسامه

القلب تلصحيح 
مذهب املعرتض

القلب إلبطال مذهب 
املستدل

بالرصاحة

عضو وضوء فال : مثل
يكيف أقل ما ينطلق 

عليه االسم اكلوجه

ربع فال يتقّدر بال: فيُقال
اكلوجه

بااللزتام

عقد معاوضة : مثل
فيصح مع اْلهل 
بالعوض اكنلاكح

يار فال يُشرتط خ: فيُقال
الرؤية اكنلاكح

لِّ إلبطاِل مذهِب املستمدِ : اثلاين
ِة، ُعْضُو وضوٍء فال  احم بالرصَّ
ِلُق عليه اال نْطم سُم يمْكيِف أقملُّ ما يم

ُر ب: اكلوجِه، فيقاُل  دَّ تمقم ُبِع فال يم الرُّ
ْقُد  اكلوجِه، أو بااللزتاِم، عم
ٍة فيمِصحُّ مع اْلهِل  ُمعاومضم

ال ف: بالِعومِض اكنلِّاكِح، فيقاُل 
ؤيمِة اكنلاكِح  مُط ِخياُر الرُّ .يُْشرتم



تتمة قادح القلب

قلب املساواة

هل يقبل؟

هو من القلب فيُقبل

ال يُقبل: وقيل

:مثاهل

يها طهارة باملائع فال َتب ف
انلية اكنلجاسة

فيستوي جامدها: فنقول
ومائعها اكنلجاسة

قملُْب : )-خالفاا للقايض -وِمنْه 
ال ، مثُل طهارٌة باملائِع ف(املساواةِ 

ِة، ف ُب ِفيها انلِّيَُّة اكنلجاسم ِ
: نقوُل َتم

فيمْستموِي جاِمُدها ومائُِعها 
ةِ  .  اكنلجاسم



قوادح العلة
القول باملوجب( 6)

شاهده
ة ولرسوهل وللمؤمنني: )قوهل تعاىل يف ( وهلِل العزَّ

نَّ األعز منها األذل: )جواب (يلُخرِجم
تعريفه

اعهو تسليم ادليلل مع بقاء الزن
مثاهل

لقصاص قتٌل بما يقتل َغبلاا فال ينايف ا: يقال يف املثّقل
اكإلحراق

ممم قلت: فيُقال ؟يهيقتض: سلّمنا عدم املنافاة، ولكن ل

ل إيلهاتلفاوت يف الوسيلة ال يمنع القصاص اكملت: يُقال وسَّ
انع مسلَّم، ال يلزم من إبطال مانع انتفاء املو: فيُقال

واملقتضالرشايطووجود 

ب: ومنها القول باملوجم
وهلل العزة ولرسوهل }: وشاِهُده

عز يلخرجن األ}: يف جواِب { وللمؤمنني
مْسليُم ادليلِل معم بم {منها األذل قاِء ، وهو ت

ِل  اِع، كما يُقاُل يف املثمقَّ تٌْل ب: الزنِّ ما قم
ْقتُُل َغبلاا فال يُنايِف القصاصم  يم

مم املناف: اكإلحراِق، فيُقاُل  دم اِة، سلَّْمنا عم
ْقتمِضيهِ : ولكْن لِمم قُلْتم  : ، وكما يُقاُل يم

ْمنمُع القِ  صاصم اتلفاوُت يف الوسيلِة ال يم
ِل إيله، فيُقاُل  لٌَّم، وال: اكملتمومسَّ ُم ُمسم يملْزم

ُد ِمْن إبطاِل مانٍع انتفاُء املوانِع ووجو
ايِِط  واملْقتمِض الرشَّ



:  وهل يُصّدق املعرتض يف قوهل
؟(ليس هذا مأخذي)

ق إال بب: وقيلتصديقه: املختار يان ال يُصدَّ
مأخذ آخر

ِض يف تصديُق املعرتِ : واملختارُ 
ذي: )قوهِل  (.ليس هذا مأخم



نع سكوت املستدل عن مقدمة خمافة امل
هل يرد عليه القول باملوجب؟

إن اكنت مشهورة 
فاكملذكورة

قول يرد املنع وال يرد ال
باملوجب

غي مشهورة

باملوجبيرِد القول 

تم املستِدلُّ عمن كم وُربَّما سم
مافمةم  ٍة خمم ة غِي مشهورم مم دِّ ُمقم

ُِد القوُل باملو ِب املنِع، فيم . جم



قوادح مسلك املناسبة

القدح يف صالحية ( 8)القدح يف املناسبة( 7)
دإفضاء اْلكم إىل املقصو

كون الوصف غي ( 9)
كون الوصف غي ظاهر( 10)منضبط

بابليان: وجوابها

:ومنها
ْدُح يف املناسبِة، وِف القم

صالحيَِّة إفضاِء اْلكِم إىل
، املقصوِد، وِف االنِضباِط 
هوِر، وجوابُها بابل يانِ وِف الظُّ



قوادح العلة

الفرق( 11)

مرجعه

راجع إىل املعارضة

أو الفرعيف األصل

ا: وقيل إيلهما معا

هل الفرق قادح؟

قادح: الصحيح

وهل هو سؤال أو سؤاالن؟
سؤاالن: وقيلسؤال

ليس بقادح: قيل

الفرق: ومنها
ِة يف وهو راجٌع إىل املعارمضم

ْرِع، وقيل :األصِل أو الفم
ا عا .إيلِْهما مم

أنَّه قادٌح وإن: والصحيحُ 
قيل إنَّه ُسؤاالنِ 



هل جيوز تعدد األصول لفرع واحد؟

نعيمت: الصحيح

اتلعليل

لالنتشار

هل االمتناع 
ع مفرع ىلع من
اتلعليل 
بعلتني؟

الصحيح 
االمتناع وإن 

جّوز علتان

جيوز : وقيل
ا اتلعدد مطلقا

بني وهل يكيف املعرتض اتلفريق
الفرع وأصل واحد؟

هال يكفي: وقيليكفيه ذلك

يكيف إن : وقيل
قصد اإلْلاق 

بمجموعها

ىلع وهل يكيف اقتصار املستدل
جواب أصل واحد؟

هال يكفي: وقيليكفيه: قيل

ُد األصوِل  دُّ ْمتمِنع تمعم وأنَّه يم
زم ِعلَّتانِ  .  لالنتشاِر، وإْن ُجوِّ

قم ب: قال املِجزُيون ني ُثمَّ لو فُرِّ
كىف، .. الفرِع وأصٍل منها 

إْن قُِصدم اإلْلاُق : وثاثلُها
بمْجُموِعها، ُثمَّ يف اقِتصاِر 
الُمْستمِدلِّ ىلع جواِب أصٍل 

.  واِحٍد قمْوالنِ 



قوادح العلة

فساد الوضع( 12)

تعريفه

هو أن ال يكون ادليلل ىلع
ه يف اهليئة الصاْلة العتبار

ترتيب اْلكم

ف كتليق اتلخفي
من اتلغليظ

واتلوسيع من 
اتلضييق

يفواإلثبات من انل

مثاهل

مة القتل جناية عظي
ر اكلرِّدَّة فال يُكفَّ

فساُد الومْضعِ : ومنها
بأْن ال يمكونم ادليلُل ىلع

اْلمِة العتبارِ  ه يف اهليْئمِة الصَّ
ترتيِب اْلُْكِم، كتملميقِّ 
، اتلخفيِف ِمن اتلَّْغِليِظ 

ِق، واتلَّوِْسيِع ِمن اتّلْضِيي
، ِمث : ُل واإلثباِت ِمن انّليْفِ

القتُل جنايٌة عظيمٌة فال
ةِ  ُر اكلرِّدَّ فَّ .  يُكم



من فساد الوضع

تدل كون اْلامع يف قياس املس
ْلكمثبت اعتباره يف نقيض ا

بنص

أو إَجاع

كْوُن اْلامِع ثمبمتم : وِمنْه
اعتبارُه بنمصٍّ أو إَجاٍع يف

.  نقيِض اْلكمِ 
وجوابُهما بتقريِر كونِه 

. كذلكم 



جواب قسِم فساد الوضع

ترتيب بتقرير كونه صاْلاا العتباره يف
اْلكم

كْوُن اْلامِع ثمبمتم : وِمنْه
اعتبارُه بنمصٍّ أو إَجاٍع يف

.  نقيِض اْلكمِ 
وجوابُهما بتقريِر كونِه 

. كذلكم 



قوادح العلة
فساد االعتبار( 13)

تعريفه
َُيالف أن 

القياس
ا أو إَجااعا نصًّ

أعم من فساد الوضع

للمعرتض به: ترتيبه بني املنواعت األخرى

وتأخيه عنهادماتتقديمه ىلع املنواعت يف املق

:جوابه

أو اتلأويلأو منع الظهورةأو املعارضندهالطعن يف س

فساُد االعِتبارِ : ومنها
ا أو إَجااعا  ، بأْن َُياِلفم نمصًّ

مُّ ِمن فساِد الومْضِع،  وهو أعم
وهل تقديُمه ىلع املنُواعِت 

.  وتأخُيه
نمِده: وجوابُه ْعُن يف سم ، أو الطَّ

ُهوِر، أ نُْع الظُّ ُة، أو مم و املعارمضم
.اتلأويُل 



املنوع: قوادح العلة

منع علية الوصف( 14)

تسميته

العلةاملطابلة بتصحيح

وهل يُقبل؟

ال يُقبل: وقيلقبوهل: األصح

كيف جُياب؟

بإثبات كونه العلة 
بمسلك من مسالكها

[املنوع: ]ومنهامنع وصف العلة
ىمَّ  نُْع ِعلِّيَّة الومْصِف، ويُسم مم

، (ِعلَّةِ املطابلُة بتمْصِحيِح ال)
بُوهُل، وجوابُه  واألصحُّ قم

.  بإثباتِه



ا من املنع مطلقا

منع وصف العلة

مثاهل

غي كقونلا يف إفساد الصوم ب
الكفارة للزجر عن : اْلماع

اْلماع املحذور يف الصوم،
دفوجب اختصاصها به اكْل

بل عن اإلفطار : فيُقال
املحذور فيه

:وجوابه

بتبيني اعتبار 
، وكأنَّ اخلصوصية

املعرتض ينقح
املناط، 

هُيققواملستدل 

نُْع ومْصِف الِعلَّة، : وِمنْه مم
وِم ب غِي كقونِلا يف إفساِد الصَّ

ُة للزَّْجِر عن : اْلماِع  الكفارم
اْلماِع املحذوِر يف الصوِم 

بم اختصاُصها به اكْل ، فومجم دِّ
بْل عن اإلفطاِر : فيُقاُل 

ِينِي بتمبْ : املحذوِر فيه، وجوابُه
اعتباِر اخلصوِصيَِّة، وكأنَّ 

 ، ُح املناطم ِضم ُينمقِّ املْعرتم
ُقه واملستدلَّ ُُيمقِّ



قوادح العلة

منع حكم األصل–تتمة املنوع 

هل يُسمع؟

يُسمع

وهل يكون منع حكم األصل 
ا للمستدل؟ قطعا

ا هل: قيل ينقطع: وقيلليس قطعا

ينقطع إن اكن: وقيل
ا اكنيُعترب عرف امل: وقيلاملنع ظاهرا

ال يُسمع: وقيل

نُْع حكِم األصِل، وِف  ومم
ا للمْستمِدلِّ  ْطعا .. كونِه قم

ن إْن اك: قال األستاذُ : ثاثلُها
ا، وقال الغزايلُّ  ُ ُيْعتم : ظاهرا ربم

ُعرُْف املاكِن، وقال أبو 
عُ ال يُسْ : إسحاقم الشيازيُّ  .  مم



قوادح العلة

منع حكم األصل–تتمة املنوع 

هل يُسمع؟

يُسمع

إن أقام املستدل ادليلل عليه، هل
ينقطع املعرتض؟

لم ينقطع

بل هل أن يعود ويعرتض

ينقطع: وقيل

ال يُسمع: وقيل
ِطع.. فإْن دملَّ عليه  نْقم لم يم

ُِض ىلع املختاِر، ب ُ املعرتم ْل هلم
ِضم  ُعودم ويمْعرتم .  أْن يم



بلهسبع اعرتاضات ك منها مرتب ىلع تسليم ما ق

تتعلق باألصل( 3)

منع حكم األصل

همنع صحة القياس علي

منع كونه معلَّالا 

تتعلق بالعلة( 3)

همنع كون الوصف علت

منع  وجود الوصف يف
األصل

منع كون الوصف 
متعّديًّا

يتعلق بالفرع( 1)

منع وجوده يف الفرع

كيف جُياب؟

رقبادلفع بما ُعرف من الط

لُِّم حكمم : وقد يُقال ال نُسم
لُِّم أنَّه  األصِل، سلَّْمنا وال نُسم
لَّْمنا وال نُسم  ا يُقاُس ِفيه، سم لُِّم ِممَّ

لُِّم أنَّ  لٌَّل، سلَّْمنما وال نُسم أنَّه ُمعم
هذا الوصفم علَّتُه، سلَّْمنا وال 

لُِّم وجودمه فيه، سلَّْمنما وال نُسم
، سلَّْمنا وال  دٍّ لِّم أنَّه ُمتمعم نُسم

لُِّم وجودمه يف الفرِع، فيُ  جاُب نُسم
ُرقِ  فِْع بما ُعرِفم ِمن الطُّ بادلَّ



جواز إيراد 
املعارضات

من نوع
جيوز بال خالف

من أنواع
:الصحيح

ةجيوز يف املرتتب
يستديع تايلها : أي

تسليم متلوه

ةوغي املرتتب
ال جيوز من : وقيل

أنواع

:  وقيل
تبةوال جيوز يف املرترتتبةجيوز يف غي امل

وِمن ثممَّ ُعرِفم جواُز إيراِد 
املعارضاِت ِمن نْوٍع، وكذا 

ِمن أنواٍع، وإْن اكنْت 
، أيْ  تِّبمةا م مْستمْديِع ت: ُمرتم ايِلها ي

تْلُوِّهِ؛ ألنَّ تسل ُه تسليمم مم يمم
، وثاثلُها .صيُل اتلف: تمْقِديِريٌّ



قوادح العلة

اختالف الضابط يف ( 15)
األصل والفرع

كيف جُياب؟لعدم اثلقة باْلامع

كبأن اْلامع هو القدر املشرت

أو بأن اإلفضاء سواء

ال إلغاء اتلفاوت

اختالف الضابط: ومنها
يف األصل والفرع

ِة باْلامِع،  ِم اثلِّقم لعدم
بأنَّه القدُر : وجوابُه

مُك، أو بأنَّ اإلفض اءم املشرتم
. سواٌء، ال إلغاِء اتلفاوُِت 



االعرتاضات

مرجعها

املنع

مها مقدَّ

االستفسار

تعريفه

هو طلب ذكر معىن اللفظ حيث

أو إَجالغرابة

واالعرِتاضاُت راجعٌة إىل 
ُمها االستفس دَّ اُر، املنِْع، وُمقم

ْعىنم اللَّْفِظ  لمُب ِذْكِر مم وهو طم
حيُث غرابٌة أو إَجاٌل 



االستفسار

من عليه بيان اشتمال 
بة؟اللفظ ىلع إَجال أو غرا

هما بيان: األصح
ىلع املعرتض

بل : وقيل
دلىلع املست

؟ما اذلي يكفيه يف ابليان

أن األصل 
هاعدم تفاوت

وال يُكلّف بيان
تساوي املحامل

كيف جُياب؟

دل يبني املست
عدم

الغرابة

أو اإلَجال

أو يفرسِّ 
بمحتمل

بغي: وقيل
حمتمل

الظهور يفولو ادىع املستدل 
ا لإلَجال لعدم  مقصده دفعا

الظهور يف اآلخر

ال : وقيليُقبل: قيل
يُقبل

 ِ ِض، واألصحُّ أنَّ بيانمهما ىلع املعرتم
مساوِي  لَُّف بيانم ت وال يُكم

اِمِل، ويمْكِفيِه أنَّ األصلم  حم المم
ُ املستم  يُبمنيِّ ُم تمفاُوتِها، فم دم ِدلُّ عم

ُ بُمْحتمِمٍل، قي ُهما، أو ُيفمرسِّ مم دم : لعم
بُوِل دمعْ  اُه وبغِي حمتمِمٍل، وِف قم وم

ا لإلَج ْفعا ِده دم ْقصم ُهورم يف مم اِل الظُّ
ِر ِخالٌف  ُهوِر يف اآلخم ِم الظُّ دم .  لعم



قوادح العلة

اتلقسيم( 16)

تعريفه

هو كون اللفظ مرتدِّداا بني
أمرين أحدهما ممنوع

هل يرد؟

ال يرد: وقيلاملختار وروده

كيف جُياب؟

أن اللفظ 
ادموضوع يف املر

عرفااولو 

أو ظاهر يف 
املراد

ةولو بقرين

اتلقسيم: ومنها
ا ب دا مدِّ ني وهو كوُن اللَّفِظ ُمرتم
يِْن أحُدهما ممنوٌع،  أمرم

أنَّ : واملختاُر وروُده، وجوابُه
مْو ُعْرفاا ، أو اللفظم موضوٌع ول
رادِ ظاِهٌر ولو بقرينٍة يف امل



املنع

ماذا يعرتض؟

ة ال يعرتض حاكي
يللبل يعرتض ادلاألقوال

إما قبل تمامه

منهملقدمة 

أو بعد تمامه

ُِض اْل ْعرتم ، ُثمَّ املنُع ال يم اكيةم
بْلم تمماِمه ا قم ، إمَّ بل ادليللم

ه ٍة ِمنه، أو بمْعدم مم .ملقدِّ



املنع يف ادليلل
إما قبل تمامه ملقدمة من مقدماته

جمرد عن املستند
مع املستند
(ال نسلم كذا)كـ

(لم ال يكون كذا)و
(إنما يلزم كذا لو اكن كذا)و

:تسميته
(املناقضة: )يُسىم

هاإن احتج املانع النتفاء املقدمة اليت منع
فغصٌب ال يسمعه املحققون

أو بعد 
تمامه

ُل  ا جمرٌَّد، أو مع : واألوَّ إمَّ
لُِّم كذ)املْستمنمِد، كـ ، (اال نُسم

، (لِمم ال يمكوُن كذا)و
ُم كذا لو اكن )و إنَّما يملْزم

ةُ )، وهو (كذا ، وإن (املناقمضم
ِة  مم .. اْحتمجَّ النتفاِء املقدِّ

ُعه ( غمْصٌب )فـ مْسمم ال ي
ُقون .املحقِّ



لاملنع يف ادليل

إما قبل تمامه 
أو بعد تمامهملقدمة من مقدماته

اءا إما مع منع ادليلل بن
ىلع َتلف حكمه

انلقض »فهو 
«اإلَجايل

بما أو مع تسليمه واالستدالل
يُنايف ثبوت املدلول

ما ذكرتم : فيقول«املعارضة»فهو 
وإن دّل فعندي ما 

ينفيه

وينقلب مستدالًّ 

يل: واثلاين نِْع ادلَّ ا مع مم ِل إمَّ
ملُِّف ُحْكِمه  ..بِناءا ىلع َتم

ع ، أو م(انلَّْقُض اإلَجايلُّ )فـ
ا تْسِليِمه واالستدالُل بم

..يُنايِف ثبوتم املدلوِل 
ةُ )فـ ا م: ، فيمقوُل (املعارمضم

ْرتم وإْن دملَّ فعندي ما  ذمكم
ِلُب ُمْستمِدالًّ  نِْفيه، ويمنْقم يم



ىلع املستدل ادلفع بديلل

رفكما م.. فإن منع ثانياا 

وهكذا إىل

ىلأو إلزام املانع باالنتهاء إنوعإفحام املعلل إن انقطع بامل

رأو يقيين مشهورضوري

ْفُع بديل ٍل، وىلع املمنوِع ادلَّ
رَّ .. فإْن ُمِنعم ثانياا  ، فكما مم

لِِّل إنْ  وهكذا إىل إفحاِم املعم
عم باملنُوِع، أو إلزاِم ا طم ملانِع انقم

، أو باالنتهاِء إىل رضوريٍّ
.  يقيينٍّ مشهورٍ 



هل القياس

من ادلين؟

ليس من : وقيلنالقياس من ادلي
ادلين

حيث : وقيل
يتعنيَّ 

من أصول الفقه؟

القياس من 
ليس منه: وقيلأصول الفقه 

:  خاتمة
:  هاالقياُس ِمن ادليِن، وثاثلُ 

، وِمن أصولِ  ُ تمعمنيَّ حيُث يم
.  الفقِه، خالفاا إلمام اْلرمني



حكم املقيس

هللقاهل ا: وال جيوز أن يُقالإنه دين اهلل: يُقال: قيل

وحكُم املقيِس قال ابُن 
إنَّه دينُ : يُقاُل : السمعاينِّ 

هُل قا: اهلل، وال جيوُز أْن يُقالم 
. اهللُ 



حكم القياس

يتعني ىلع جمتهدفرض كفاية
احتاج إيله

، ُثمَّ القياس فرُض كفايةٍ 
ُ ىلع جمْتمِهٍد احت تمعمنيَّ اجم يم

.  إيله



أقسام القياس باعتبار القوة والضعف

الصحيح

جيل

تعريفه

ههو ما قُطع في

اقبنيف الفار أو اكن احتماالا ضعيفا

خيف

خالف اْليل

:وقيل

يه ما قطع ف: اْليل
و بنيف الفارق أ

اكن احتماال 
ا ضعيفا

بهالش: واخليف

ابينهم: والواضح

:  وقيل

:  والواضحاألوىل: اْليل
ناألدو: واخليفاملساوي

، فاْليلُّ  يِفٌّ يِلٌّ وخم :  وهو جم
فارِق، ما قُِطعم فيه بنيْفِ ال

ِعيفا  ا، أو اكن احِتماالا ضم
:  خالفُه، وقيل: واخليفُّ 

بمُه، اْليلُّ هذا، واخليِفُّ الشَّ 
:  والواضُح بينهما، وقيل
، والواضحُ  اْليلُّ األْوىلم

نُ األدْ املساوِي، واخليفُّ  وم



علةأقسام القياس باعتبار ال

قياس العلة

ح فيه  هو ما رُصِّ
بالعلة

قياس ادلاللة

هو ما َُجع فيه

فأثرهابالزمها

فحكمها

القياس يف معىن
األصل

هو اْلمع بنيف 
الفارق

حم في: وقياُس الِعلَّةِ  ه ما رُصِّ
اللمةِ  عم : بها، وقياُس ادلَّ ما َُجِ

فيه بالِزِمها، فأثمرِها، 
ىن فُحكِمها، والقياُس يف مع

يْفِ الف: األصلِ 
.  اِرقِ اْلمُع بنم



:الكتاب اخلامس
يف االستدالل



االستدالل

تعريفه

هو ديلل

ليس بنص

وال إَجاع

وال قياس

أنواعه

واالستثنائالقياس االقرتاين

ادليلل انلايفوقياس العكس

فاء انتفاء اْلكم النت
مدركه

االقتصار ىلع إحدى
املقدمتني اعتمادا ىلع

شهرة األخرى

االستقراء

وهو ديلٌل ليس بنمصٍّ 
. وال إَجاٍع وال قياٍس 
، فيمْدُخل االقرتاينُّ

، وقي اُس واالستثنائُّ
العمْكِس 



تتمة أنواع االستدالل

ادليلل انلايف

ل ادليل: كقونلا
يقتض أن ال
يكون كذا، 

ُخوِلف يف 
كذا ملعىنا 
مفقود يف 

صورة الزناع،
فتنَق ىلع

األصل

م انتفاء اْلك
هالنتفاء مدرك

:  كقونلا
اْلكم 
يستديع 

؛ وإال  ديلالا
لزم تكليف 
الغافل، وال 
ديلل بالسرب
أو األصل

االقتصار ىلع
إحدى 

املقدمتني 
اعتماداا ىلع 
شهرة األخرى

وُجد : كقوهلم
انع، املقتِض أو امل

أو فُقد الرشط

لليس بديل: وقيل

االستقراء

ْقتمِض أْن ال: وقونُلا ادليلُل يم
يكونم كذا، ُخوِلفم يف كذا ملعىنا 

َقم ىلع مفقوٍد يف صورِة الزناِع، فتمبْ 
األصِل، وكذا انتفاُء اْلكِم 

ِكه، كقونِلا ْدرم اْلكمُ : النتفاِء مم
مِزمم تكل مْستمْديِع ديلالا، وإالَّ ل يُف ي

رْبِ أو  الغافِِل، وال ديللم بالسَّ
وُِجدم املْقتمىِض : األصِل، وكذا قوهُلم

ا أو املانُع، أو فُِقدم الرشُط، خالفا 
.  لألكرثِ 



يلكاالستقراء باْلزيئ ىلع ال

ا إن اكن تاما

صورته
باللك إال 

صورة الزناع

ماذا يفيد؟

القطع عند
األكرث

:  وقيل
اليفيد
القطع

ا إن اكن ناقصا

صورته

بأكرث 
اْلزئيات

ماذا يُفيد؟

الظن

تسميته

د إْلاق الفر
باألغلب

: مسألة
ِّ االسِتْقراُء باْلزيئِّ ىلع  اليلُكِّ

ا، أي..  باللكِّ : إْن اكن تامًّ
ْطيِعٌّ .. إالَّ صورةم الزناِع  فقم

ا، أي : عندم األكرِث، أو ناقصا
، فظم .. بأكرِث اْلزئيَّاِت  ٌّ ينِّ

رِْد  ىمَّ إْلاقم الفم ويُسم
. باألْغلمِب 



االستصحاب

صوره

استصحاب 
العدم األصيل

استصحاب 
مقتىض

العموم إىل ورود املغي

أو انلص إىل ورود املغيِّ 

استصحاب 
حكم دل الرشع 

جود ىلع ثبوته لو
سببه

:  مسألة
استصحاُب : قال علماؤنا

، والعموِم أو  ِم األصيلِّ دم العم
، وما دم  ِ يِّ لَّ انلَّصِّ إىل وروِد املغم

ُع ىلع ثُبوتِِه لوجوِد سم  ْ .. بمِبه الرشَّ



هل االستصحاب حجة

حجة 
ا : وقيلمطلقا

حجة يف 
ادلفع دون

الرفع

ه حجة برشط أن ال يعارض: وقيل
ظاهر

ا: قيل َغلب: وقيلمطلقا

ا: قيل ذو سبب: وقيلمطلقا

جد يلخرج بول وقع يف ماء كثي فو
متغيا واحتمل كون اتلغي به

:واْلق

سقوط األصل إن
قرب العهد

واعتماده إن 
بعد

ا، وقيل ٌة مطلقا فْ : ُحجَّ ِع يف ادلَّ
فِْع، وقيل ْن برشِط أ: دونم الرَّ

ا،  ه ظاهٌر مطلقا ال يُعارِضم
: ظاهٌر َغلٌب، قيل: وقيل

ا، وقيل ذو سبٍب؛ : مطلقا
عم يف ماٍء ك قم ثٍي يلمْخُرجم بمْوٌل وم

لم كونُ  اا واحتممم يِّ فوُِجدم ُمتمغم
ِ به، واْلقُّ سقوُط  يُّ اتلَّغم
ْهُد،  األصِل إْن قمُربم العم

واعِتماُده إْن بمُعدم 



استصحاب حال اإلَجاع يف حمل اخلالف

هل ُُيتج به؟

ُُيتج به: وقيلال ُُيتج به

اِل وال ُُيْتمجُّ باْسِتْصحاِب ح
اإلَجاِع يف حملِّ اخلالِف،
ِفِّ  ْيم ِنِّ والصَّ خالفاا للُمزم

يٍْج  . واآلمديِّ وابِن رُسم



تتمة االستصحاب

تعريفه

هو ثبوت أمر يف
ه يف اثلاين ثلبوت

األول لفقدان ما 
يصلح للتغيي

االستصحاب املقلوب

تعريفه

هو ثبوت أمر يف
يف األول ثلبوته

اثلاين

هكيفية االستدالل ب

ن لو لم يك: قد يُقال فيه
مس اثلابت ايلوم ثابتاا أ
لاكن غي ثابت

فيقض استصحاب
أمس بأنه اآلن غي 
ثابت، وليس كذلك

فدل ىلع أنه ثابت

 أمٍر فُعرِفم أنَّ االستصحابم ثبوُت 
ان يف اثلاين ثلبوتِه يف األوَّ  ِل لُفْقدم

ا ثبوتُ  ه يف ما يمْصلُح للتَّْغِيي، أمَّ
ِل ثلُبوتِه يف اثلاين  ..  األوَّ

ْقلوٌب )فـ لم لو: ، وقد يُقاُل فيه(مم
يمُكن اثلابُت ايلومم ثابتاا أمِس 

لاكن غيم ثابٍت، فيمْقِض 
استصحاُب أْمِس بأنَّه اآلنم غيُ 
لَّ أنَّه  ثابٍت، وليسم كذلك، فدم

.  ثابٌت 



انلايف لدليلل

ا  إن ادىع علما
رضوريًّا

لال يُطالب بادليل

إن ادىع علُما نظريًّا أو ظنًّا
بانتفائه

ال يُطالمب: وقيليللفيُطالب بادل

: مسألة
ِل إن ال يُطالمُب انلايف بادليل

ا رضوريًّا، وإال  ..  ادَّىعم علما
.  فيُطالمُب به ىلع األصحِّ 



األخذ بأقل ما قيل

حكمه

جيب

ُقولِ  ُب األْخُذ بأقملِّ المم ِ
، وجيم

رَّ  وقد مم



هل جيب األخذ باألخف  أو 
األثقل، أو ال جيب يشء؟

جيب األخذ باألخف: قيل

باألثقل: وقيل

ال جيب يشء: وقيل

، أو  فِّ ُب باألخم ِ
وهل جيم

ُب يشٌء؟  ِ
. .األثقِل، أو ال جيم

أقواٌل 



ا بصىل اهلل عليه وسلم هل اكن انليب  رشعمتعبَّدا

ة؟قبل انلبو

لم: قيل
يكن 
ا متعبدا 
برشع

ا: وقيل اكن متعبدا
برشع

ْشع: فقيل
نوح

:  وقيل
إبراهيم

:  وقيلموىس: وقيل
عيىس

ما ثبت: وقيل
أنه ْشع

:  املختار
الوقف

تأصيال

عاوتفري

؟بعد انلبوة

املنع
:  وقيل
ما تعّبد ب
خلم ينس

:مسألة
ىفم  اختملمُفوا هل اكن املصطم

ا صىل اهلل عليه وسلم متع بَّدا
ٍع؟، واختم  ْ ة برشم بْل انلُّبُوَّ لمفم قم

نوٍح، : فقيل.. املثِْبُت 
، وعيىسم  ، وموىسم ، وإبراهيمم
ٌع، أقواٌل،  ْ وما ثمبمتم أنَّه ْشم
واملختاُر الوقُف تأصيالا 

ِة امل ا، وبعد انلُّبُوَّ .  نعُ وتفريعا



حكم املنافع واملضار

قبل الرشع

رَّ  مم

بعد الرشع

الصحيح

أصل املضار

اتلحريم

أصل املنافع

اْلل

إال أموانلا: وقيل

م إّن دماءك: )صىل اهلل عليه وسلملقول انليب 
(وأموالكم عليكم حرام

: مسألة
بْ  لم ُحكُم املنافِِع واملضارِّ قم

ه  ، وبمْعدم رَّ .. الرشِع مم
أنَّ أصلم املضارِّ : الصحيحُ 

، قال اتلحريُم، واملنافِع اِْللُّ 
ا؛ : الشيُخ اإلمامُ  إالَّ أموانلم

:  لملقوهِل صىل اهلل عليه وس
إنَّ دماءمُكم وأموالمكم )

(.عليكم حرامٌ 



االستحسان
حجيته

حجة: قيل
ليس حبجة: وقيل

تفسيه
نه عبارتهيف نفس املجتهد تقرُص عينقدحديلل : قيل

بأنه إن حتقق فمعترب: ورُدَّ 
هو العدول: وقيل
عن قياس إىل أقوى

وال خالف فيه
عن ادليلل إىل العادة

ق بأنه إن ثبت أنها ح: ورُدَّ 
فقد قام ديللها، وإال رُّدت

هفإن حتقق استحسان خمتلف في
عفمن قال به فقد ْشّ 

:  مسألة
 ، االسِتحساُن قال به أبو حنيفةم

، وفُرسِّ بديلٍل  رمه ابلاقونم نْ وأنكم ِدحُ يم قم
بارتُه، يف نمفِس املجتمِهِد تمْقرُص عنه ع
، وبعُ  ٌ قم فُمْعتمربم مقَّ دوٍل ورُدَّ بأنَّه إْن حتم

ه، عْن ِقياٍس إىل أقْوى، وال خالفم في
ِة، ورُدَّ بأنَّه إ ْن أو عمن ادليلِل إىل العادم

ْد قام ديللُها، وإ.. ثمبمتم أنَّها حقٌّ  ال فقم
ق استحساٌن خُمْتم ..  مقَّ لمٌف رُدَّْت، فإن حتم

عم .. فيه  َّ ْد ْشم قم ن قال به فم فمم



ليس من االستحسان ما ورد عن 
اإلمام الشافيع رِحه اهلل

يف اتلحليف ىلع
وَنوهماةواْلط من الكتاباملصحف

ا استحساُن الشافيعِّ  أمَّ
ِف  اتلحليفم ىلع املصحم

..  هما واْلطَّ يف الكتابِة وَنوم 
. فليسم ِمنه



قول الصحايب

ىلع الصحايب

غي حجة 
ِوفاقاا

ايبىلع غي الصح

غي حجة

وهل جيوز تقليده؟

زاْلوا: وقيلاملنع: قيل

غي حجة: وقيل
يإال يف اتلعبد

حجة : وقيل
فوق القياس

: مسألة
حايبِّ قوُل الصحايبِّ ىلع الص

ٍة وفاقاا، وكذا ىلع غُي حجَّ
ال إ: غِيه، قال الشيُخ اإلمامُ 

، وِف تق بُِّديِّ ليِده يف اتلَّعم
ِة  قوالن؛ الرتفاِع اثلِّقم

ن، وقيل وَّ ِبه إْذ لم يُدم :بمذهم
ٌة فوقم القياِس  حجَّ



قول الصحايب

ىلع غي الصحايب

غي حجة إال يف اتلعبدي: وقيلغي حجة

حجة فوق القياس: وقيل

فإن اختلف صحابيان

فكديللني

قوهل حجة دون القياس: وقيل

ه؟هل جيوز َتصيص العموم ب

ال جيوز: وقيلجيوز: قيل

حجة إن خالف القياس: وقيلحجة إن انترش: وقيل

حجة إن انضم إيله قياس: وقيل
تقريب

قول الشيخني حجة فقط: وقيل

إال عليًّا: وقيلاخللفاء األربعة: وقيل

..  فإن اختملمف صحابيَّاِن 
دونمه، وِف: فكديِللمنْي، وقيل

:  يلَتصيِصه العمومم قوالن، وق
، وقيل ٌة إن انتمرشم إن : حجَّ
، وقيل إن : خالمفم القياسم

مَّ إيله قياُس تقريٍب،  انْضم
نْي فقط: وقيل يْخم ، قْوُل الشَّ
ن اخللفاِء األربعِة، وع: وقيل

ِليًّا: الشافيعِّ  إال عم



ا يف  وفاق اإلمام الشافيع رِحه اهلل زيدا
الفرائض

فدليلل

ا ال تقليدا

ا يف يْدا ا ِوفاُق الشافيعِّ زم أمَّ
فدليلٍل، ال .. الفرائِض 

ا .  تقليدا



اإلهلام

تعريفه

إيقاع يشء يف
القلب يثلج هل
ه الصدر، َيص ب

اهلل بعض 
أصفيائه

هل هو حجة؟

ليس حبجة

لعدم ثقة من ليس 
ا ُبواطره معصوما

حجة: وقيل

:مسألة
إيقاُع يشٍء يف : اإلهلامُ 

ثْلُُج هل الصدُر،  القلِب يم
ُصُّ به اهلل تعاىل بع ضم َيم

ٍة؛ أصفيائِه، وليس حبجَّ
ن ليس معصو ِة مم ا لعدِم ثِقم ما
ُبواِطِره، خالفاا بلعض 

. الصوفيةِ 



مبىن الفقه ىلع أنّ 

الرضر يُزالكايلقني ال يُرفع بالش

العادة حمّكمةياملشقة َتلب اتليس

واألمور بمقاصدها: قيل

:  خاتمة
بىْنم : قال القايض حسنيٌ  مم

أنَّ ايلقنيم ال)الفقِه ىلع 
ُع بالشكِّ  رم )، و(يُرفم م الرضَّ

ِْلُب )، و(يُزاُل  املشقةم َتم
ةٌ العادةم حُممكَّ )، و(اتليسيم  ، (مم

(.األمورم بمقاصِدها)و: قيل



:الكتاب السادس
والرتاجيحيف اتلعادل 



اتلعادل
تعادل 

القاطعني

يمتنع

تعادل األمارتني

يف نفس 
األمر

:  الصحيح
يمتنع

نعوقيل ال يمت

م اتلعادل إن تُوهِّ

اتلخيي: فقيل

التساقط: وقيل

الوقف: وقيل

:وقيل

اتلخيي يف
الواجبات

والتساقط يف
غيها

نْي  ْمتمِنُع تمعاُدُل القاِطعم ، وكذا يم
تمنْي يف نمْفِس األْمرِ   ىلع األمارم
مم اتلع ِحيح، فإْن تُوُهِّ اُدُل الصَّ

ُط، أو فاتلَّْخِيُي، أو التَّساقُ .. 
الوقُف، أو اتلخِيُي يف 
الواجباِت والتساُقُط يف

غيِها، أقواٌل 



تعارض القولني 
ملجتهد واحد

والقوالن 
متعاقبان

هلفاملتأخر قو

اإن لم يتعاقب

إن ُذكر يف أحدهما 
مشعر برتجيحه

يرجح

فهو : وإال
ٌد بينهم امرتدِّ

بضعة ووقع للشافيع يف
عرش ماكناا

وهو ديلل علو شأنه 
ا وديناا ِعلما

وإْن نُِقلم عمن جمتمِهٍد قوالن 
ر ق.. متعاقِباِن  وهُل، فاملتأخِّ

ُر فما ُذِكر فيه املْشعِ .. وإالَّ 
ِجيِحه، وإال  م .. برتم ٌد، فهو ُمرتم دِّ

قمع للشافيعِّ يف بِْض  ةم ووم عم
اكناا، وهو ديلُل ُعلُوِّ  م مم عمرشم

ا وديناا أنِه علما شم



لشافيعالرتجيح بني القولني املرتدد بينهما ل

فة القول املخالف أليب حني: قيل
أرجح من موافقه

يفة القول املوافق أليب حن: وقيل
أرجح من خمالفه

الرتجيح: واألصح

فإن وقفبانلظر

فالوقف

:  ُثمَّ قال الشيُخ أبو حامدٍ 
خُماِلُف أيب حنيفةم منهما

سم  ُح ِمن ُموافِِقه، وعمكم أرجم
ُح القفاُل، واألصحُّ الرتجي

قمفم  ِر، فإْن وم .. بانلظم
فالوْقُف 



ألة إن لم يُعرف للمجتهد قول يف املس
ج من نظيها قوال  فهل يكون املخرَّ

هل؟

دون معارضة نص آخر للنظي

هو : الصحيح
ج في هاقوهل املخرَّ

وهل يُنسب هل؟

ال يُنسب إيله 
امطلُقا، بل مقي دا

ال حاجة : وقيل
للتقييد

ليس قوالا : وقيل
هل

أن يعارض نص
آخر للنظي

تنشأ الطرق

ٌل وإْن لم ُيْعرمْف للمجتِهِد قو
يِها يف املسألِة، لكْن يف نمظِ 

ُج فيها ىلع..  رَّ فهو قوهُلُ املخم
ُب  ، واألصحُّ ال يُنْسم األصحِّ
ا، ومِ  يَّدا ا، بل ُمقم ن إيله مطلقا
ِة نمصٍّ آخرم للنَّظيِ  ُمعارمضم

ُرُق   الطُّ
ُ
أ تمنْشم



الرتجيح

تعريفه

هو تقوية 
أحد 

الطرفني

حكم العمل بالراجح

واجب : وقيلواجب
إال ما رجح ظنًّا

إذ ال ترجيح
بظن عنده

إن رجح أحدهما : وقيل
بالظن فاتلخيي

حما ال يدخله الرتجي

القطعيات

لعدم اتلعارض

تمْقِويُة أحِد : والرتِْجيحُ 
.  الطرفمنْي 

والعمُل بالراِجِح واجٌب، وقال
حم ظنًّا، إْذ ال: القايض إال ما رمجم

ه، وقال  نٍّ عندم تمرْجيحم بِظم
حم أحُدهما : ابلمرْصِيُّ  إْن رمجم

.  بالظنِّ فاتلَّْخِييُ 
ِم وال تمرِْجيحم يف القطعيَّاِت  ؛ لعدم

.اتلَّعارُِض 



املتأخر من انلصني املتعارضني

ناسخ

نُقل باآلحادو إن إن نقل باتلواتر

فيعمل به

ألن دوامه مظنون

ُر ناسٌخ، وإْن نُِقلم  واملتأخِّ
ُر باآلحاِد  ه؛ ُعِملم ب.. املتأخِّ

ه مظنونٌ  .  ألنَّ دمومامم



الرتجيح بالكرثة

الصورة

كرثة األدلة

كرثة الرواة

اْلكم

يرجح بها: األصح

ال يرجح: وقيل

ِة واألصحُّ الرتجيُح بكرث
األدلَِّة والرواةِ 



ادليلالن املتعارضان
إذا لم يُمكن العمل بكل واحد منهما

فيُصار إىل الرتجيح
إن أمكن العمل بهما

:الصحيح

العمل بهما ولو من وجه أوىل من إلغاء أحدهما

يحيصار إىل الرتج: وقيل

لو اكن أحد املتعارضني سنة قابلها كتاب
العمل بهما ولو من وجه أوىل: الصحيح

م الكتاب: وقيل يُقدَّ
م السنة: وقيل تُقدَّ

نْي  -وأنَّ العملم باملتعارِضم
أْوىلم ِمن -ولو ِمن ومْجٍه 

ولو ُسنَّةا -إلغاِء أحِدهما 
ُم -قابلمها كتاٌب  دَّ ، وال ُيقم

الكتاُب ىلع السنَِّة وال 
نَُّة عليِه، خالفاا  السُّ

لزاعِميهما



ادليلالن املتعارضان

إن تعّذر العمل بهما

وُعِلمم املتأخر

فهو ناسخ

ولم يُعلم املتأخر

رُِجعم إىل غيهما

إن تقارنا

فاتلخيي إن
تعذر اْلمع 

والرتجيح

إن ُجهل اتلاريخ بينهما

وأمكن 
النسخ

رُجع إىل 
غيهما

ولم يُمكن 
النسخ

َتّي إن تعذر 
حاْلمع والرتجي

إن اكن 
أحدهما 

أعم

فكما سبق

ُر  رم وُعِلمم املتأخِّ ذَّ ..  فإْن تعم
رُِجعم إىل .. فناسٌخ، وإال 

نا  يُي فاتلخ.. غِيهما، وإْن تقارم
ِْجيُح، و رم اْلْمُع والرتَّ ذَّ إْن إْن تمعم

نم النَّْسُخ  ُجِهلم اتلاريُخ وأْمكم
.. رُِجعم إىل غِيهما، وإال .. 

رم اْلمُع والرت ذَّ ، إْن تمعم م ميَّ .  جيحُ َتم
مَّ  فكما .. فإْن اكن أحُدهما أعم

بمقم  سم



ح بعلو اإلسنادويالرتجيح حبسب حال الرا ولغتهوبفقه الراوييُرجَّ

وفطنتهوضبطهوورعهوَنوه

وكونه مزَّكَّ باالختباروشهرة عداتلهوعدم بدعتهويقظته

:  معروف النسب، قيلمزكنيأو أكرث 
ومشهوره

ورصيح الزتكية ىلع اْلكم 
وحفظ املروّي بشهادته والعمل بروايته

وسماعه من غي حجابوظهور طريق روايتهكتابةواتلعويل ىلع اْلفظ دون الوذكر السبب

ا، خالفاا لألستاذ، وقيلوكونه من أكابر الصحابة :  وذكرا
ايرجح يف غي أحاكم النساء همتقدم: ومتأخر اإلسالم، وقيلوحرًّ

اوغي ذي اسمنيوغي مدلسومتحمالا بعد اتللكيف ومباْشا

وكونه يف الصحيحنيولم ينكره راوي األصلوراوياا باللفظوصاحب الواقعة



فاتلقريرفالفعلالقولالرتجيح حبسب املنت

والفصيح، ال زائد 
واملشعر بعلو شأنواملدينوالوارد بلغة قريشةواملشتمل ىلع زيادحالفصاحة ىلع األص

لمصىل اهلل عليه وسالرسول 

واملذكور فيه اْلكم
مع العلة

واملتقدم فيه ذكر 
العلة ىلع اْلكم، 

العكس: وقيل
وما فيه تهديد أو 

تأكيد
ا  ا مطلقا وما اكن عموما
ىلع ذي السبب إال يف

السبب

والعام الرشيط ىلع
انلكرة املنفية ىلع

األصح

واْلمع املعرَّف ىلعويه ىلع ابلايق
(من)، و(ما)

واللك ىلع اْلنس 
املعرَّف الحتمال 

العهد
وما لم َيص، : قيل

اعكسه: وقيل واألقل َتصيصا

ارة واالقتضاء ىلع اإلش
واإليماء

ويرجحان ىلع 
املفهومني

:  لواملوافقة ىلع املخالفة وقي
املخالفة ىلع املوافقة



دلول الرتجيح باعتبار م
اخلرب

انلاقل عن األصل عند
اْلمهور

انلايف : املثبت ىلع انلايف، وقيل
:  قيلسواء، و: ىلع املثبت، وقيل

إال يف الطالق والعتاق

وانليه ىلع 
يهواخلرب ىلع األمر وانلواألمر ىلع اإلباحةاألمر

وخرب اْلظر ىلع 
ة اإلباح: اإلباحة، وقيل

واءس: ىلع اْلظر، وقيل

والوجوب والكراهة ىلع
واملعقول معناه دوانلدب ىلع نايف اْلوانلدب ىلع املباحانلدب

ييفوالوضيع ىلع اتللك



ور ترجيح اخلرب باألم
أو صحابيًّاوكذا مرسالا املوافق ديلالا آخراخلارجية

أو األكرثأو أهل املدينة
يف موافق : وقيل

ث الصحايب إن اكن حي
مزيه انلص كزيد يف

الفرائض

إن اكن أحد : وقيل
الشيخني

ما إال أن َيالفه: وقيل
رام معاذ يف اْلالل واْل

أو زيد يف الفرائض
وَنوهما

يد وموافق ز: قال الشافيع
عيل يف الفرائض، فمعاذ ، ف

ومعاذ يف أحاكم غي 
الفرائض، فعيل



مرجحات اإلَجاع

يُرّجح اإلَجاع ىلع
انلص

وإَجاع الصحابة ىلع
غيهم

وإَجاع اللك ىلع ما
خالف فيه العوام

واملنقرض عرصه ىلع
هما لم ينقرض عرص

ما لم يُسبق ُبالف
فىلع ما سبق ُبال

 ، واإلَجاُع ىلع انلَّصِّ
وإَجاُع الصحابِة ىلع 

ا غيِِهم، وإَجاُع اللكِّ ىلع م
 ، خالمفم فيه العوامُّ

واملنقرُِض عرُصه وما لم 
ِهمايُْسبمق ُبالٍف ىلع غيِ 



نة، إن تعارض املتواتران من كتاب وس
وهما يف ادلاللة ىلع رتبة واحدة

يقدم الكتاب: وقيلتساويهما: األصح

تقدم السنة: وقيل

(نيِّ تِلُبم : )لقوهل تعاىل

اوِي املتوات مسم يِْن واألصحُّ ت رم
:ِمن كتاٍب وُسنٍَّة، وثاثلُها
نَُّة، لقوهِل عزَّ وجم  ُم السُّ دَّ :  لَّ ُتقم

{تلبني}



مرّجحات القياس

ة يرّجح القياس بقو
ديلل حكم األصل

وكونه ىلع سنن 
القياس

فرعه من جنس : أي
أصله

ِة ديل ُح القياُس بُقوَّ ِل وُيرمجَّ
حكِم األصِل، وكونِه ىلع 

ِ القياِس، أيْ  ننم ن فمرُْعه مِ : سم
ِجنِْس أصِله



و القطع بالعلة أةالرتجيح حبسب العل
الظن األغلب

وكون مسلكها 
أقوى

وذات أصلني ىلع
ذات أصل

:  لوذاتية ىلع حكمية وقي
حكمية ىلع ذاتية

ا وقيل :وكونها أقل وصفا
ا وكونها أكرث وصفا

ا يف احتياواملقتضية طا
واملتفق ىلع واعمة األصلالفرض

تعليل أصلها
واملوافقة األصول ىلع
موافقة أصل واحد

واملوافقة علة : قيل
فانلص اعوما ثبت علته باإلَجأخرى إن جّوز علتان

فاإليماءفالظنينيالقطعيني

وقياس املعىن ىلعفادلورانفالشبهفاملناسبةفالسرب 
ادلاللة

وغي املركب 
عليه إن قُبل

فالرشيع فالعرِفيقوالوصف اْلقي
فاملركبيطفالعديم البسالوجودي

وابلاعثة ىلع 
األمارة

واملطردة 
املنعكسة

ثم املطردة فقط ىلع
املنعكسة فقط

ة وِف املتعدية والقارص
سواء: أقوال، ثاثلها

واعا وِف األكرث فر
قوالن



ود الرتجيح يف اْلد
السمعية

واذلايت ىلع العريضاألخىفاألعرف ىلع 

واألعم ىلع األخص هوالرصيح ىلع غي
منه

وموافقة نقل السمع
واللغة

ورجحان طريق 
اكتسابه

واألعرمُف ِمن اْلُُدوِد 
ْمِعيَّة ىلع  ، األْخىفم السَّ

 ، واذلايتُّ ىلع العريضِّ
، وموافِقم  ُة والرصيُح واألعمُّ
ِة، ورجح ْمِع واللُّغم اِن نقِل السَّ

.  طريِق اكتِسابِه



خاتمة

املرجحات

ومثارهاال تنحرص

غلبة الظن

وسبق كثي

فلم نعده

 ، رِصُ حاُت ال تمنْحم واملرجِّ
بم  ، وسم نِّ لمبمُة الظَّ ا غم ثارُهم قم ومم

. كثٌي فلم نُِعْده



:الكتاب السابع
يف االجتهاد



االجتهاد

تعريفه

ع هو استفراغ الفقيه الوس
تلحصيل ظنِّ حبكم

اُغ الفق يِه االجتهاُد اسِتْفرم
. ْكمٍ الوُْسعم تلحصيِل ظنٍّ حبُ 



املجتهد

تعريفه

هو الفقيه

ْشوط اتلحقق

العاقلابلالغ

ذو ملكة : أي
يُدرك بها العلوم

س العقل نف: وقيل
العلم

العقل إدراك: وقيل
العلم الرضوري

الفقيُه، وهو : واملجتهدُ 
ٍة ذو ملمكم : ابلالُغ العاقُل، أيْ 

: يُْدرُِك بها العلومم، وقيل
:  العقُل نمْفُس العلِم، وقيل

رضوريُّه



تتمة ْشوط املجتهد

فقيه انلفس

هل يعد منكرو القياس 
من املجتهدين؟

يعترب قوهل

ال يعترب: وقيل

إال يعترب: وقيل
منكر القياس 

اْليل

العارف بادليلل 
ذو ادلرجة الوسطىبهالعقيل واتللكيف

وعربيةلغة

وبالغةوأصوالا 

ومتعلق األحاكم
من كتاب وسنة

وإن لم ُيفظ 
املتون

 ، رم القياسم فقيُه انلَّْفِس، وإْن أنكم
، العارُف بادليل: وثاثلُها ِل إالَّ اْليلَّ

رمجم  ، واتللكيِف به، ُذو ادلَّ ِة العقيلِّ
بِيَّةا وأُصوالا وبمال رم ةا وعم ى لُغم ، الوُْسطم ةا غم

لَِّق األحاكِم ِمن كتاٍب وُسنٍَّة، و إن وُمتمعم
، وقال الشيخ اإل ِظ املتونم ْفم : مامُ لم ُيم

لمكٌة هل، وأحاطم  ن هذه العلوُم مم هو مم
ها، حب ِم قواعِد الرشِع ومارمسم يُث بُمْعظم
ُم بها مقصودم  ْفهم ةا يم ب قُوَّ اكتمسم

. الشارِع 



ْشوط املجتهد إليقاع االجتهاد

ذكر الرشوط
ا بمواقع كونه خبيا

اإلَجاع

ك ال َيرقه

وانلاسخ واملنسوخ

وْشط املتواتر وأسباب الزنول
واآلحاد

وحال الرواةفوالصحيح والضعي

وسي الصحابة

ما يكيف 
تلحقيق ذلك

ننا ويكيف يف زما
الرجوع إىل أئمة

ذلك

:  مقال الشيخ اإلما-وُيْعتمربم 
إليقاِع االجتهاِد، ال لكونِه 

مواقِِع كونُه خبياا ب-صفةا فيه 
ِْرقمه، وانلا سِخ اإلَجاِع؛ كْ ال َيم

، واملنسوِخ، وأسباِب الزنولِ 
وْشِط املتواتِر واآلحاِد، 

والصحيِح والضعيِف، وحالِ 
ِ الصحابِة،  واِة، وِسيم الرُّ

ىل ويمْكيِف يف زمانِنا الرجوُع إ
ِة ذملِك أئمَّ



تهادمما ال يشرتط لصحة االج

قهالفتفاريععلم الالكم

العدالةاْلرية

طوقيل تُشرت

مُط علُم الالكِم،  وال يُْشرتم
ُة، الفقِه، واذلكووتفاريعُ  رم

يَُّة، وكذا العدالُة ىلع واْلرِّ
.األصحِّ 



ابلحث عن: مما يُطلب من املجتهد

قرينة داللة حمتملةديلل معارض

ْث عن الُمعارِِض،  ويْلمبْحم
واللَّْفِظ هل معه قرينٌة؟



مراتب املجتهدين

املجتهد املطلق

جمتهد املذهب

وهو املتمكن من َتريج الوجوه ىلع نصوص 
إمامه

جمتهد الفتيا

خروهو املتبحر املتمكن من ترجيح قول ىلع آ

ودونمُه جمتِهُد املذهِب، وهو 
ُن ِمن َتريِج الوج وهِ املتمكِّ

ىلع نصوِص إماِمه، ودونمُه 
ُر جمتِهُد الُفتْيما، وهو املتمبم  حِّ

ُن ِمن ترجيِح قمْوٍل  املتمكِّ
رم  ىلع آخم



د؟هل جيوز َتّزؤ االجتها

ال جيوز: وقيلجوازه: الصحيح

مزِّي  والصحيُح جواُز َتم
االجتهادِ 



لمصىل اهلل عليه وساجتهاد انليب 

جوازه ووقوعه

جائزٌ 

وقع

لم : وقيل
يقع

:  وقيل
ممتنع

:  وقيل
اْلواز 

والوقوع يف

اآلراء

واْلروب 
فقط

ورود اخلطأ
عليه

:  الصواب
الَيطئ

ىل وجواُز االجتهاِد للنَّيِبِّ ص
اهلل عليه وسلم، ووقوُعه، 

وِب يف اآلراِء واْلر: وثاثلُها
.فقط

والصواُب أنَّ اجِتهادمه عليه
الصالة والسالم ال َُيِْطئُ 



صىل االجتهاد يف عرص انليب
اهلل عليه وسلم

غي جائز: وقيلجائز

جائز بإذنه: وقيل

ولو غي: وقيلرصُياا
رصيح

دجائز للبعي: وقيل

جائز للوالة: وقيل

واألصحُّ أنَّ االجتهادم جائٌز 
ه يف عرِصه صىل اهلل علي

ِ : وسلم، وثاثلُها ُياا، بإذنِه رصم
: ُعهاأو غيم رصيٍح، وراب: قيل

.  للُوالةِ : للبعيِد، وخامُسها



هل جيوز نقض حكم اْلاكم؟

ال يُنقض 
ِوفاقاا

املسائليف 
االجتهادية

يُنقض

ا إن خالف نصًّ

ا جليًّا أو خالف ظاهرا

ا  (جلياا)ولو قياسا

أو حكم ُبالف اجتهاده

أو حكم ُبالف نص إمامه

غي مقدل غيه

حيث جيوز

: مسألة
ُض اْلُْكُم يف  ال ُينْقم

االجتهاِديَّاِت ِوفاقاا، فإْن 
ا جِليًّا  ا، أو ظاِهرا خالمفم نمصًّ
مم ُبالِف  كم ا، أو حم ولو قياسا
اجتهاِده، أو ُبالِف نصِّ 

ٍ غيمه حيُث  إماِمه غيم ُمقدلِّ
.  نُِقضم .. جيوُز 



ما حكم من تزوج بغي 
ويل ثم تغي اجتهاده؟

ال حترم: وقيلاألصح حتريمها

هاد وكذا املقدل يتغي اجت
إمامه

، ُثمَّ  يِلٍّ ْيِ وم
جم بغم وَّ م ولو تمزم يَّ  تمغم

ُمها، فاألصحُّ حتِري.. اجتهاُده 
ُ اجته يَّ ُ يتمغم اُد وكذا املقدلِّ

إماِمه



هادهاملجتهد إذا أفّت بيشء ثم تغي اجت

فأعلم املستفيت يلك

وال يُنقض معموهل

هل يضمن املتلمف إن 
تغي اجتهاده؟

:  ال لقاطعيضمن: لقاطع
اليضمن

م اجتهاُده أْعلممم  يَّ ْن تمغم ومم
، وال يُ  ُض املستفيِت يِلمُكفَّ نْقم

ُن املتْلمفم  معموهُل، وال يمْضمم
م ال ِلقاِطعٍ  يَّ إْن تمغم



(  اءاحكم بما تش: )هل جيوز أن يقال نليب أو اعلم
فهو صواب؟

جيوز

ويكون مدراكا ْشعيًّا

ويُسىم اتلفويض

وتردد الشافيع

يف اْلواز: فقيل

يف الوقوع: وقيل

ن جيوز للنيب دو: وقيل
لم يقع: املختارالعالم

:  مسألة
ُوُز أْن يُقالم نِلميِبٍّ أو اعلمٍ  : جيم

مشاُء فهو صواٌب،  اْحُكْم بما ت
ىمَّ  ِعيًّا، ويُسم ْ اكا ْشم ْدرم ويمكوُن مم

دم الشافيعُّ  ، وتمرمدَّ ، اتلفويضم
يف: يف اْلواِز، وقيل: قيل

:  الوقوِع، وقال ابُن السمعاينِّ 
، دون العالِِم، ثُ  ُوُز للنَّيِبِّ مَّ جيم

عْ : املختارُ  قم .  لم يم



ر هل جيوز تعليق األمر باختيا
املأمور؟

فيه تردد

ياِر وِف تعليِق األمِر باخت
دٌ  .  املأموِر تمرمدُّ



اتلقليد

تعريفه

هو أخذ قول الغي 
من غي معرفة 

ديلله

حكمه

ط يلزم برش: وقيلديلزم غي املجته
هادهتبني صحة اجت

يُمنع يف : وقيل
القواطع

م ال يقدل اعل: وقيل
وإن لم يكن 

ا جمتهدا

: مسألة
ْن أْخُذ قمْوِل الغِي مِ : اتلقليدُ 

ْعِرفمِة ديلِله ْيِ مم
. غم

ُم غيم املجتهِد، وقي :  لويملْزم
ِة اجت ِ صحَّ هاِده، برشِط تمبمنيُّ

نمعم األستاُذ اتلقليدم يف ومم
ُ اع: القواطِع، وقيل دلِّ لٌم ال ُيقم

ا وإن لم يمُكن جمتهدا



هل جيوز أن يقدل العالم غيه؟

لظان اْلكم باجتهاده

(بالفعل)

دُيرم عليه اتلقلي

(بالقوة)للمجتهد 

ُيرم

ال ُيرم: وقيل

جيوز للقايض: وقيل

جيوز تقليد األعلم: وقيل

تجيوز عند ضيق الوق: وقيل

فيما َيصه: وقيل

ا ظانُّ اْلكِم باجتهاِده  .. أمَّ
كذا فيمْحُرُم عليه اتلقليُد، و

املجتهُد عند األكرِث، 
وُز للقايِض،: وثاثلُها جيم

وُز تقليُد األ: ورابُعها ْعلمِم، جيم
عندم ضيِق : وخامُسها

فيما : الوقِت، وسادُسها
ه ُصُّ . َيم



إذا تكررت الواقعة

هل يستلزم إاعدة االجتهاد من املجتهد؟

إن َتدد ما يقتض 
الرجوع

ا  ولم يكن ذاكرا
لدليلل األول

وجب َتديد انلظر 
ا قطعا

ا إن اكن ذاكرا

لم جيب

ا إن لم يتجدد م
وعيقتض الرج

فكذلك

وكذا العايم 
يستفيت

ولو مقدل ميت

ثم تقع هل 
اْلادثة هل 
يعيد السؤال؟

: مسألة
دم م مدَّ ُة، وَتم رمت الواقِعم رَّ ا إذا تمكم
، ولم يمُكْن  ْقتمِض الرجوعم يم

ِل  ا لدليلِل األوَّ بم .. ذاكرا ومجم
ا، وكذا إن لم َتديُد انلظِر قطعا

ا، وكذا ْد، ال إن اكن ذاِكرا دَّ تمجم يم
م  دلِّ مْستمْفيِت، ولو ُمقم يٍِّت العايِمُّ ي  مم

ُع هل اْلاِدثمُة، هل يُعِ - يُد ُثمَّ تمقم
؟ ؤالم السُّ



ول هل جيوز للمقدل أن يقدّل املفض
مع قدرته ىلع تقليد الفاضل؟

جيوز: قيل

ال جيوز: وقيل

ده جيوز ملعتق: واملختار
فاضالا أو مساوياا

فلم جيب ابلحث عن 
األرجح من املجتهدين

فإن اعتقد رجحان واحد 
منهم تعنيَّ 

: مسألة
:  هاتقليُد املفضوِل، ثاثلُ 

ُوُز لُمْعتمِقِده  املختاُر جيم
فاضال أو مساوياا، وِمن ثممَّ 

ن  ِب ابلحُث عم
لم جيم

انم  دم رُْجحم األرجِح، فإن اْعتمقم
م  .واحٍد تمعمنيَّ



؟ ا أو وراعا هل يقّدم األكرث علما

يقّدم الراجح: األصح
ا ىلع الراجح وراعا  ِعلما

م الراجح : وقيل يُقدَّ
اوراعا ىلع الراجح علما 

ا فوقم الراجِح  والراِجُح ِعلْما
.  ومرماعا يف األصحِّ 



هل جيوز تقليد 
امليت؟

ال جيوز: وقيلجيوز تقليده

جيوز إن فُقد: وقيل
اليح

ه جيوز إن نقل: وقيل
جمتهد يف مذهبه

ُوُز تقليُد امليِِّت خال فاا وجيم
إْن فُِقدم : لإلماِم، وثاثلُها

، ورابُعها :  قال اهلنديُّ : اليحُّ
لمُه جمتهٌد يف مذهِبه .إْن نمقم



من اذلي جيوز استفتاؤه؟

من ُعرف باألهلية،
أو ُظنَّ ولو قاضياا

وكيف تُعرف 
األهلية؟

علم باشتهاره بال
والعدالة

أو انتصابه 
وانلاس 
مستفتون

ال يُفيت: وقيل
قاٍض يف 
املعامالت

ال املجهول

ن ُعرِفم  وُز استفتاُء مم وجيم
، باشتهارِ  ه باألهليَِّة، أو ُظنَّ

ابِه بالعلِم والعدالِة، أو انتص
، ولو مستفتونم وانلاُس 

قاٍض ال ُيْفيِت : قاضياا، وقيل
. يف املعامالِت، ال املجهوُل 



ابلحث عن أهلية املفيت

وجب ابلحث عن 
علمه

وما اذلي يكيف يف ذلك؟

االكتفاء بظاهر 
العدالة

وقيل ال بد من 
ابلحث عنها

وُبرب الواحد

نيالبد من اثن: وقيل

يكيف : وقيل
واألصحُّ وجوُب ابلحِث عمنهماستفاضته بين

ِعلِْمه، واالكتفاُء بظاهِر 
.  العدالِة وُبرِب الواحدِ 



سؤال العايم للعالم عن 
املأخذ واْلواب عنه

للعايم سؤاهل

ا اسرتشادا

انهثم ىلع العالم بي

لم يكن خفيًّاإن 

ِذه  وللعايِمِّ سؤاهُل عن مأخم
ا، ُثمَّ عليه بيا نُه إن اسرِتْشادا
ِفيًّا . لم يمُكن خم



هل جيوز للمفيت اإلفتاء بمذهب جمتهد؟

ع جيوز للقادر ىلع اتلفري
ذه والرتجيح إن اطلع ىلع مأخ

واعتقده
ال جيوز: وقيل

رااجيوز وإن لم يكن قاد: وقيلهدجيوز عند عدم املجت: وقيل

ناقلألنه 

: مسألة
وُز للقادِر ىلع اتلفر يِع جيم

وإن لم يمُكْن –والرتجيِح 
ا  اإلفتاُء بمذهِب –جمتهدا

لمعم ىلع مأخِذه  جمتهٍد اطَّ
ه دم ِم عند عدم : ، وثاثلُهاواعتمقم

وإن لم : املجتِهِد، ورابُعها
. يمُكْن قادراا؛ ألنَّه ناقٌل 



هل جيوز خلو الزمان من جمتهد؟

جيوز

لم يثبت وقوعه: واملختار

ا: وقيل ال جيوز مطلقا

اعدما لم يتداع الزمان بزتلزل القو: وقيل

وُز ُخلُوُّ الزماِن عن  وجيم
جمتمِهٍد، خالفاا للحنابلِة 
ِقيِق العي ا، والبِن دم : دِ مطلقا
 ْ ل م اعم الزماُن بزتم تمدم ُزِل ما لم يم

بُْت لم يمثْ : القواعِد، واملختارُ 
. وقوُعه



فيت ب
ُ
ه؟هل البد للعايم من الزتام ما أ

يف حكم واحد

إذا عمل فليس هل 
الرجوع عنه

يلزمه العمل: وقيل
بمجرد اإلفتاء

يلزمه : وقيل
لبالرشوع يف العم

يلزمه إن : وقيل
الزتمه

يلزمه إن وقع: وقيل
يف نفسه صحته

يلزمه إن لم : وقيل
يوجد مفٍت آخر

نهمافإن وُجد َتي بي

يف حكم 
آخر

األصح جوازه

زال جيو: وقيل

ِملم العايمُّ بقوِل جمتِهدٍ  وإذا عم
:  لفليس هل الرجوُع عنُْه، وقي

رَِّد اإلفتاءِ  ُمه العمُل بُمجم ، يملْزم
وِع يف العمِل : وقيل ، بالرشُّ

ُه، وقال : وقيل مم م إن الزتم
عم يف نفسِ : السمعاينِّ  قم ه إْن وم

تُه، وقال ابُن الصالِح  ن إ: ِصحَّ
ْد ُمْفٍت آخُر، فإْن وُِجدم  لم يُوجم

م بينهما، واألصحُّ جوازُ  ميَّ ه يف َتم
. حكٍم آخرم 



هل جيب الزتام مذهب معني؟

جيب الزتام 
مذهب معني 

يعتقده

مساويااأو أرجح

ثم ينبيغ
السيع يف
اعتقاده 

أرجح

وهل جيوز هل اخلروج عنه؟

وزجي: قيل

وال جيوز 
تتبع 

الرخص

وخالف 
املروزي

: وقيل
الجيوز

ال : وقيل
جيوز يف
بعض 
املسائل

ُب الزِتماُم مذهٍب  ِ
وأنَّه جيم

 ٍ ْعتمِقُدهُمعمنيَّ حم أو يم أرْجم
يْعُ يف ُمساِوياا، ُثمَّ يمنْبميِغ السَّ 

، ُثمَّ يف  حم اعتقاِده أرْجم
وُز ال جيم : ُخروِجه عنُْه، ثاثلُها

ْمتمِنُع يف بعِض املسائِل، وأنَّه يم
ِص، وخالمفم أب و تمتمبُُّع الرُّخم

إسحاقم املْرومزِيُّ 



العقائد



يناتلقليد يف أصول ادل

انلظر : قيل
فيه حرام

:األشعري

إيمان املقدلاليصح

:  قيل
مكذوب 

عليه

اتلحقيق

ا لقول الغي بال حجة إن اكن أخذا

مع احتمال 
شك أو وهم

فال يكيف

إن اكن 
ا جزما

يكيف

ال يصح إيمان: وقيل
املقدل ولو جزم

صوِل اْختُِلفم يف اتلقليِد يف أ
يِن، وقيل ُر فيه ح: ادلِّ راٌم، انلظم

ِريِّ  اُن ال يمِصحُّ إيم: وعن األْشعم
ْيِيُّ 

، وقال الُقشم ِ :  املقدلِّ
إنْ : مكذوٌب عليه، واتلحقيُق 

ْيِ  ْيِ بغم ْوِل الغم ا لقم اكن أْخذا
كٍّ أو وْهٍم  ٍة، مع احِتماِل شم ُحجَّ

ا ..  ْزما . .فال يمْكيِف، وإْن اكن جم
. مٍ فيمْكيِف، خالفاا أليب هاش



حدوث العالم

هل صانعالعالم حمدث

هو اهلل األحد

هُ فليمْجِزمْ  ْقدم ممم بأنَّ عم العال
ٌث، اهللوهوصانٌِع،وهلم حُمْدم
الواِحدُ 



الوحدانية

معىن الواحد

جهوال يشبه بوماذلي ال ينقس

والواحد اليشء اذلي ال 
ينقسم



م صفة الِقدم

واهلل تعاىل

دهال ابتداء لوجوقديم

داءم واهلُل تعاىل قديٌم، ال ابت
لوجوِده



حقيقة اهلل

خمالفة لسائر اْلقائق

ليست معلومة اآلن

هل يمكن علمها يف اآلخرة

ال يمكن: قيليمكن: قيل

ٌة لسائِِر  حقيقتُه خماِلفم
ُقونم  :  اْلقائِق، قال املحقِّ
 ، ةا اآلنم علومم ليسْت مم
واختملمُفوا هل ُيْمِكُن 

ِة؟ ِعلُْمها يف اآلخرم



من صفات ابلاري

وال جوهرمليس جبس

لم يزل وحدهوال عرض

وال ماكنوال زمان

وال أوانوال قطر

ثم أحدث العالم

من غي احتياج

ادثلم ُيدث بابتداعه يف ذاته ح

فعال ملا يريد

ليس كمثله يشء

ٍر، وال وْهم ليْسم جِبْسٍم، وال جم
ه وال  ْل ومْحدم رمٍض، لم يمزم عم

اٌن وال ُقْطٌر وال  مم ٌن وال زم اكم مم
ممم  ثم هذا العال اٌن، ُثمَّ أْحدم أوم

مْو شاءم  ْيِ احِتياٍج، ول
 ما ِمْن غم

ُْدْث بابتِ  ه، لم ُيم معم اِعه اْخرتم دم
اٌل مِلا  يف ذماتِه حاِدٌث، فعَّ
ءٌ  ْ .يُِريُد، ليْسم كِمثِْله يشم



القدر والعلم والقدرة واإلرادة

القدر منه

خيه

وْشه

علمه

شامل للك معلوم

جزئياتُكيات

قدرته

للك مقدور

اإلرادة

ما علم أنه يكون أراده

وما ال فال

ه ِمنْه،  ُّ ْيُه وْشم ُر خم دم القم
ِعلُْمه شامٌل للكِّ معلوٍم، 
تُ  ه ُجْزئيَّاٍت ولكيَّاٍت، وقُْدرم

ِلمم أنَّه  للكِّ مقدوٍر، ما عم
.يمُكوُن أرادمه، وما ال فمال



بقاؤه

وال متناهتحغي مستف
 ُمتمنماهٍ بقاُؤه غُي ُمْستمْفتمٍح وال



لم يزل اهلل

وصفات ذاتهبأسمائه

ما دل عليها فعله

العلمالقدرة

اإلرادةاْلياة

صما دل عليها اتلزنيه عن انلق

ابلرصالسمع

ابلقاءالالكم

ْل بأْسمائِه وصف اِت لم يمزم
ه، ذاتِه، ما دلَّ عليها فِْعلُ 

ِمْن قُدرٍة، وِعلٍم، وحياٍة، 
ن  وإرادٍة، أو اتلزنيِه عم

ْمٍع،  انلقِص، ِمن سم
، والكٍم، وبقاءٍ  ٍ .وبمرصم



اإليمان بالصفات

لكاتلزنيه عند سماع املشاعتقاد ظاهر املعىن

حمل اخلالف

باتلأويل: قيل

زنيهوقيل باتلفويض مع اتل

حمل االتفاق

قدحاليأن جهلنا بتفصيله 

حَّ يف الكتاِب والس نَِّة وما صم
من الصفاِت نمْعتمِقُد ظاهرم 
ماِع  ِّهُه عند سم ، ونزُنم املعىنم

، ُثمَّ اختملمفم أئمتُ  :  نااملْشلِكِ
؟،  ِِّهنيم وُِّض ُمزنم ُل أم ُنفم وِّ أنُؤم

ْهلمن ا مع اتِّفاقِِهم ىلع أنَّ جم
حُ  ْقدم .بتفصيِله ال يم



اإليمان بالقرآن

الكم اهلل

جازىلع اْلقيقة ال امل

غي خملوق

نامكتوب يف مصاحف

مقروء بألسنتنااحمفوظ يف صدورن

الُقرآُن الكُمه غُي خملوٍق، 
ىلع اْلقيقِة ال املجاِز، 
صاِحِفنا،  مكتوٌب يف مم
وٌء حمفوٌظ يف صدوِرنا، مقر

بألِسنمِتنما



اثلواب والعقاب

يثيب

ىلع الطاعة

يعاقب

ىلع املعصية

إال أن يغفر غي 
الرشك

قُِب، يُثِيُب ىلع الطاعِة ويعا
ِْك ىلع إالَّ أن يْغِفرم غيم الرشِّ

املعِصيمةِ 



لميستحيل وصفه بالظ

هل

تعذيب املطيعإثابة العايص

إيالم

واألطفالادلواب

وهل إثابمُة العايِص،
وتعذيُب املطيِع،
وإيالُم ادلوابِّ 
مْستمحِ  يُل واألطفاِل، وي
وصُفه بالظلمِ 



رؤية اهلل

يوم القيامة

يراه املؤمنون

املناميف ادلنيا وِف

هل َتوز؟

َتوز: قيل

ال َتوز: قيل

ِة، يمراُه املؤمنُونم يومم القيام
ْؤيمُة يف ُوُز الرُّ ْل َتم واْختُِلفم هم

نيا وِف املنامِ  .ادلُّ



السعادة والشقاء

السعيد

ا من كتبه يف األزل سعيدا

الشيق

عكس السعيد

من علم موته مؤمنااال يتبدالن

ليس بشيق

أبو بكر ما زال بعني الرضا
منه

ن كتمبمه يف السعيُد مم
ا، والشيقُّ  ِل سعيدا األزم

ال ْكُسه، ُثمَّ ال يمتمبمدَّ ِن، عم
ْوتمُه مؤِمناا  ِلمم مم ن عم ومم

، وأبُو بم  يِقٍّ ْكٍر فلميْسم بِشم
ا ِمنْ  نْيِ الرِّضم .هما زمالم بِعم



ئة الفرق بني الرضا واملحبة واملشي
واإلرادة

الرضا واملحبة

فال يرىض لعباده
الكفر

ادةغي املشيئة واإلر

ولو شاء ربك ما 
فعلوه

بَُّة غُي امل ِشيئمِة والرِّىضم واملحم
ِة، فال يمْرىضم لعب اِده واإلرادم

بُّكم ما  ، ولو شاءم رم الكفرم
لُوهُ  عم .فم



الرزاق

الرزقهو الرزاق

ما ينتفع به ولو 
ا حراما

ْزُق ما  زَّاُق، والرِّ ُهوم الرَّ
اما  رم ُع به ولو حم .ايُنْتمفم



اهلداية والضالل

بيده

اهلداية

والضالل

خلق

الضالل

واالهتداء

وهو اإليمان

بِيمِدهِ اهلدايُة 
لُْق  واإلضالُل، خم

الِل واالهتداِء،  الضَّ
.وهو اإليمانُ 



اتلوفيق واخلذالن

اتلوفيق

خلق القدرة وادلاعية إىل
الطاعة

خلق الطاعة: وقيل

اخلذالن

ضد اتلوفيق

اللطف

د العبما يقع عنده صالح 
.آخرة

اخلتم والطبع واألكنة

خلق الضاللة يف القلب

لُْق القدرِة  واتلوفيُق خم
وادلاعيِة إىل الطاعِة، وقال

لُْق : إمام اْلرمني خم
ُه،  ِة، واخِلْذالُن ِضدُّ الطاعم

ُه  ُع ِعنْدم قم واللُّْطُف ما يم
ةا،  بِْد آِخرم الُح العم صم

بْعُ »و« اخلمتْمُ »و «  الطَّ
اللمِة : «األِكنَّةُ »و لُْق الضَّ خم

لِْب  .يف القم



؟جمعولةهل املاهيات 

ال: وقيلجمعولة

وقيل

جمعولةاملركبة 

ولةجمعالبسيطة ليست 

،جمُْعولمةٌ واملاِهيَّاُت 
إْن اكنمْت : وثاثلُها

بمةا  كَّ .ُمرم



انلبوات

أرسل الرسل
باملعجزات
ابلاهرات

ملسو هيلع هللا ىلصانليبخصائص 

خاتم انلبيني

املبعوث إىل 
اخللق أَجعني

املفضل ىلع
َجيع العاملني

اءوبعده األنبي

ثم املالئكة

املعجزة

أمر خارق 
للعادة

مقرون 
باتلحدي

:  اتلحدي
ادلعوى

مع عدم 
املعارض

لم الرَّبُّ تعاىل رُُسلمُه باملع ِجزاِت أرْسم
ا  دا صَّ حمممَّ بأنَّه ملسو هيلع هللا ىلص ابلاهراِت، وخم

، املبعوُث إىل اخللِق خاتُِم انلَِّبيِّنيم
ُل ىلع َجيِع  ضَّ ، املفم أَجمِعنيم
ه األنبياُء، ُثمَّ  ، وبمْعدم العاملنيم

.املالئكُة عليهم السالم
ةُ  ِة، : واملْعِجزم أْمٌر خارٌق للعادم

ِم  دم عم عم ي مم دِّ مقروٌن باتلَّحم
ي دِّ ِة، واتلَّحم ْعومى: املعارمضم .ادلَّ



اإليمان

تصديق 
القلب

هل يشرتط اتللفظ 
من القادر؟بالشهادتني 

ال يعترب 
هاإليمان إال ب

حكم 
اتللفظ

شطر: قيلْشط: قيل

لِْب، و: واإليمانُ  ال تمْصِديُق القم
ِظ  عم اتلَّلمفُّ ُ إالَّ مم ُيْعتمربم

تمنْيِ ِمن القاِدِر، وهل هادم بالشَّ
ْطٌر؟، في ٌْط أو شم ُظ ْشم ه اتلَّلمفُّ

.تمرمدُّدٌ 



مراتب ادلين

اإلسالم

تعريفه

أعمال اْلوارح

ْشطها

مانال يعترب إال مع اإلي

اإليمان

سبق

اإلحسان

أن تعبد 
اهلل كأنك 

م تراه فإن ل
تكن تراه 
فإنه يراك

اْلواِرِح،أعماُل :واإلسالمُ 
ُ وال .انِ اإليممعإالُتْعتمربم

أْن تمْعبُدم اهللم : واإلحسانُ 
كأنَّكم تمراُه، فإن لم تمُكْن 

.تمراُه فإنَّه يمراكم 



الفسق

ال يزيل اسم اإليمان

ا فهو حتت املشي ئةمن مات مؤمناا فاسقا

إما أن 
يعاقب 

ثم 
يدخل 
اْلنة

وإما أن يسامح

بمجرد 
فضل 

اهلل

أو مع الشفاعة

هلل حبيب ا: وأول شافع وأواله
ملسو هيلع هللا ىلصحممد املصطىف 

، والِفْسُق ال يُِزيُل اإليمانم 
 ْ ا حتم تم وامليُِّت ُمْؤِمناا فاِسقا

اقمبم ثُ  ا أن ُيعم مَّ املشيئمِة، إمَّ
امم  ا أن يُسم ، وإمَّ حم يمْدُخلم اْلنَّةم
رَِّد فمْضِل اهلِل، أو مع  بُِمجم

ةِ  .الشفاعم
ُل شافٍع وأْوالُه حبيُب  وأوَّ

ىفم  ٌد املْصطم .ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل حممَّ



املوت

ال يموت
أحد إال 

بأجله

دهما يبَق بع

انلفس

عد باقية ب
موت 
ابلدن

؟هل تفىن عند القيامة

ىن وقيل ال تفىنتف: قيل
ا أبدا

عجب اذلنب

ىلاليب: وقيليبىل: قيل

حقيقة 
الروح

م لم يتلك
انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص 
عنها 

فنمسك
عنها

ِله ٌد إالَّ بأجم ُموُت أحم .وال يم
وِْت ابلم  ِن، وانلَّْفُس باِقيمٌة بعدم مم دم
ِة تمرم  ٌد، وِف فمنائِها ِعنْدم القيامم دُّ

ُر ال : قال الشيخ اإلمام واألْظهم
نم  ْجِب اذلَّ ا، وِف عم ِب تمْفىنم أبدا

ِنُّ  الصحيحُ : قوالن، وقال املزم
ل اْلديثم  تأوَّ ، وم بىْلم .يم

َّم عل تملكم يها وحقيقُة الروِح لم يم
ٌد  .، فنُْمِسُك عنهاملسو هيلع هللا ىلصحممَّ



كرامات األويلاء

ثبوتها

كرامات األويلاء 
حق

منتهاها

ينتهون إىلال : قيل
َنو ودل دون وادل

، قال  قٌّ وكراماُت األويلاِء حم
وال يمنْتمُهونم إىل: القشييُّ 

ٍ دونم وادِلٍ  دلم ِْو وم .َنم



ج اتلكفي واخلرو
ىلع السلطان

اتلكفي

ا من  ال نكفر أحدا
أهل القبلة

اخلروج ىلع 
السلطان

ال جنوِّز اخلروج ىلع
السلطان

ا ِمن أهِل  دا ُر أحم فِّ وال نُكم
.القبلةِ 

ُز اخلروجم ىلع  وال جُنموِّ
انِ  لْطم .السُّ



مما يلحق باإليمان بايلوم
اآلخر

سؤال امللكنيعذاب القرب

الرصاطاْلرش

اْلنة وانلاراملزيان

ومخملوقتان ايل

رْبِ،عذابم أنَّ ونمْعتمِقدُ 
القم

،وسؤالم  نْيِ
،امللمكم واْلمرْشم

، اطم م قٌّ ..واملزيانم والرصِّ .حم
واْلنَُّة وانلاُر خملوقتان 

.ايلومم 



نصب اإلمام

واجب ىلع 
انلاس

مفضوالا فاضالا 

ُب ىلع انلَّاِس نمْصُب  ِ
وجيم

ْفُضواٌل  .إماٍم، ولو مم



ال جيب ىلع الرب 
يشء

ُب ىلع الرَّبِّ ُسبْح ِ
انمُه وال جيم

ءٌ  ْ .يشم



املعاد حق

جسماينروحاين
ايِنُّ بعدم  اُد اِْلْسمم عم والمم

قٌّ  .اإلعداِم حم



العقيدة يف الصحابة

ترتيبهم يف
الفضل

أبو بكر

عمر

عثمان

َع

براءة اعئشة من
ك ما قذفت به

اإلمساك عما 
جرى بني 
الصحابة

ونرى اللك 
مأجورين

ِة بمْعدم  ونمْعتمِقُد أنَّ خْيم األمَّ
ٍد  أبو بمْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص نمِبيِّها حُمممّ

اُن، ُر، فُعثْمم تُه، فُعمم ِليفم ، خم يِلٌّ فعم
، رميِضم اهلُل عم  نُْهم أمراُء املؤمننيم

ةم اعئشةم ِمْن ُكِّ  اءم ، وبمرم أَْجمِعنيم
ا  ا قُِذفمْت بِه، وُنْمِسُك عمَّ مم
حابمِة، ونمرمى  رمى بمنْيم الصَّ جم

اللُكَّ مأُجوِرينم 



أئمة ادلين

من أئمة اهلدى

مالكالشافيع

سفيان بن ريسفيان اثلو
عيينة

األوزايعأِحد

إسحاق بن 
داود الظاهريراهويه

وسائر أئمة 
املسلمني

أبو اْلسن 
األشعري

َع بن 
إسماعيل

نة إمام يف الس
مقدم

د طريق اْلني
وصحبه

طريق مقوم

، وأبا  ، ومالاكا وأنَّ الشافيعَّ
 ، ، ، وأِحوالسفيانمنْيِ حنيفةم دم

 ، ، وداودم ، وإسحاقم واألْوزمايِعَّ
ِة املسلمنيم  ىلع.. وسائرم أئمَّ

ِن  ى ِمن ربِِّهم، وأنَّ أبا اْلسم ُهدا
ِريَّ  َّ بنم إسماعيلم األْشعم ِ ..  َعم

ٌم، وأنَّ  دَّ نَِّة ُمقم إماٌم يف السُّ
حْ  يِْخ اْلُنميِْد وصم ِريقم الشَّ ..  ِبِه طم

مٌ  وَّ .طريٌق ُمقم



هل وجود اليشء عينه؟

أن وجود : األصح
اليشء عينه

فاملعدوم: عليه

ليس بيشء

وال ذات

وال ثابت

وجود : وقيل
اليشء غيه

:وعليه

:عند أكرثهم

املعدوم ليس 
بيشء وال ذات 

وال ثابت

:وقيل

املعدوم يشء 
وذات وثابت

عُ  ْهلُُه وتمنْفم ا ال يمرُضُّ جم وِممَّ
تُه ْعِرفم :مم

ِء  ْ األصحُّ أنَّ وجودم اليشَّ
ْيُ : عينُه، وقال كثٌي ِمنَّا ه، غم

سم املعدوُم لي: فعىل األصحِّ 
ٍء، وال ذاٍت، وال ثابٍت  ْ ، بيشم

ِر ِعندم  وكذا ىلع اآلخم
.أكرثِِهم



هل االسم عني املسىم؟

األصح

عني املسىم

:وقيل

غيه

ىمَّ  نْيُ املسم .وأّن االْسمم عم



ة؟هل أسماء اهلل توقيفي

األصح

توقيفية

:وقيل

يةليست توقيف

اءم اهلل تمْوِقيِفيَّةٌ  .وأنَّ أْسمم



االستثناء يف اإليمان

األصح

اْلواز

خوفا من سوء 
اخلاتمة

ال شاكا يف اْلال

:وقيل

جيوزال 

ُقوُل  أنما ُمْؤِمٌن »: وأنَّ املرْءم يم
ْوفا «إْن شاء اهلُل تعاىل ا ِمن ، خم

ِة والِعياُذ باهللِ  ، ال ُسوِء اخلاتمم
اكًّ يف اْلالِ  .شم



مالذ الاكفر

ةوقيل نعماستدراج
الذَّ الاكفِِر استدراجٌ  .وأنَّ مم



؟(أنا)ما املشار إيله بـ

انلفس: وقيلصاهليلك املخصو

«  أنا»وأنَّ املشارم إيله بـ
.اهليلُك املخصوُص 



اْلوهر الفرد

تعريفه

زأاْلزء اذلي ال يتج

ثبوته

ثابت

رْدم  رم الفم وهو -وأن اْلوْهم
 
ُ
أ زَّ تمجم .. -اْلزُء اذِلي ال يم

.ثابٌت 



اْلال

معناه

الواسطة بني 
ماملوجود واملعدو

ثبوته

ال حال

وقيل بثبوته

ةم : وأنَّه ال حاٌل، أي ال واِسطم
الفاا بني املوجوِد واملعدوِم، خ

.للقايِض وإماِم اْلرمني



تالنسب واإلضافا

األصح

ةأمور اعتباري

ال وجودية

وقيل

وجودية

بم واإلضافاِت  وأنَّ النِّسم
.أموٌر اعتباريٌَّة، ال وجوديَّةٌ 



أحاكم العرض

ىلع األصح

ال يقوم 
بالعرض

ال يبَق 
ال ُيل حملنيزمانني

ُقوُم  وأنَّ العمرمضم ال يم
بَْقم زمانم  رمِض، وال يم ، بالعم نْيِ

ُلُّ حملَّنْيِ  .وال ُيم



أقسام املعلومات
(ىلع األصح)

املثالن

وقد نال جيتمعا
يرتفعان

الضدان

وقد نال جيتمعا
جيتمعان

اخلالفان

وقد جيتمعان
يرتفعان

انلقيضان

انوال يرتفعنال جيتمعا

انِ  ْتمِمعم نْيِ ال جيم
وأنَّ املثلم

يِْن، ُبالِف اخلال دَّ ، اكلضِّ فمنْيِ
ْتم  اِن وأما انلقيضاِن فال جيم ِمعم

انِ  .وال يمْرتمِفعم



الوجود والعدم للممكن

متساويان يف األولوية

وقيل العدم أوىل

الوجود أوىل به عند وجود: وقيل
العلة وانتفاء الرشط

ْ املْمِكِن  ِفم رم دم طم وأنَّ أحم
.ليسم أْوىلم بِه



ب؟هل ابلايق حمتاج إىل السب

اْلكم

حمتاج

ال: وقيل

مبىن املسألة

رعلة احتياج األثر إىل املؤث

اْلدوثاإلماكن

اإلماكن واْلدوث 
جزءا علة

اإلماكن برشط 
اْلدوث

وأنَّ ابلايِق حمتاٌج إىل 
بمب، ويمنْبميِن ىلع أ نَّ ِعلَّةم السَّ

ثِّ  ِر احِتيماِج األثمِر إىل املؤم
اإلماكُن، أو اْلدوُث، أو هما 
ِْط  ُجْزآ ِعلٍَّة، أو اإلماكُن برِشم

.اْلدوِث، ويه أقواٌل 



املاكن واخلالء والزمان

املاكن

ن السطح ابلاط: قيل
للحاوي املماس 

الظاهر من املحوي

بعد موجود : وقيل
ينفذ فيه اْلسم

بعد مفروض: وقيل

، (ابلعد اخلالء)
واخلالء

جائز

املراد منه

كون اْلسمني

ا وال بينهما مال يتماسان
يماسهما

الزمان
ْطُح ابلاِطنُ : قيل: واملاكنُ  السَّ

اِهرِ  ْطِح الظَّ اسِّ للسَّ للحاوِي الُممم
، وقيل بُعٌد موُْجوٌد : ِمن املْحوِيِّ

نُْفُذ فيه اِْلْسُم، وقيل ٌد ُبعْ : يم
ْفُروٌض، وابُلْعُد اخلالُء، واخلال ُء مم

نْيِ : جائٌز، واملراُد ِمنْه ْوُن اْلسمم كم
اِن وال بميْنمهما ما  اسَّ تممم ال يم

ُهما .يُماسُّ



املاكن واخلالء والزمان

الزماناخلالءاملاكن

جوهر: قيل

ليس جبسم

وال جسماين

:  وقيل
فلك 
معدل 
انلهار

عرض: وقيل

حركة : فقيل
معدل انلهار
وقيل مقدار 

اْلركة
مقارنة متجدد موهوم : املختار

ملتجدد معلوم إزالة لإليهام

سْ : قيل: والزمانُ  ٌر ليس جِبِ ٍم جوْهم
، وقيل ايِنٍّ لِ : وال ِجْسمم فملمُك ُمعمدَّ

رمٌض، فقيل: انلهاِر، وقيل رم : عم ُة حم كم
ِل انلهاِر، وقيل دَّ ِمْقداُر : ُمعم

ِة، واملختارُ  كم دِّ : اْلمرم نمُة ُمتمجم ٍد ُمقارم
ٍد معلوٍم إزالةا  دِّ موهوٍم ملتمجم

.لإليهامِ 



من املمتنع

خلو اْلوهر عن تداخل األجسام
َجيع األعراض

األجساِم،تمداُخُل ويمْمتمِنعُ 
رِ وُخلُوُّ  نْ اْلوْهم يعِ عم ِ َجم

.األعراِض 



اْلوهر

غي مركب من 
األعراض

ٍب ِمن  كَّ ُر غُي ُمرم واْلوهم
.  األعراِض 



األبعاد

متناهية

.واألبعاُد متمناِهيمةٌ 



ةاملعلول مع العل

الزمان

ناايقارن علته زما: األكرث

ايتعقبها مطل: املختار قا

لوقيل باتلفصي

إن اكنت وضعية
يتعقبها

وإن اكنت عقلية
يقارنها

الرتتب

وفاق

اِرُن ُيقم : واملعلوُل قال األكرثُ 
ماناا، واملختاُر ِوفا قاا ِعلَّتمُه زم

بُها: للشيِخ اإلمامِ  قَّ تمعم يم
ا، وثاثلُها إْن اكنمْت : مطلقا

، أما  ْقِليَّةا ومْضِعيَّةا ال عم
تُُّب ُرْتبمةا فِوفاٌق  م .الرتَّ



الذلة

تنحرص يف : قيل
املعارف

اخلالص من : وقيل
األلم

:واْلقإدراك املالئم: وقيل

اإلدراك ملزومها

يقابلها األلم

مها اإلماُم  رصم ُة حم َّ والذلَّ
ارِ  عم ِف، والشيُخ اإلماُم يف المم

ِريَّا كم يه : وقال ابُن زم
مِم، وقيل : اخلالُص ِمن األل
إدراُك املالئِِم، واْلقُّ أنَّ 

ابِلُها  لُْزوُمها، وُيقم اإلدراكم مم
ممُ  .األل



أقسام املتصور عقالا 

واجب

ذاته تقتض وجوده يف
اخلارج

ممتنع

ذاته تقتض عدمه

ممكن

اذاته ال تقتض شيئا 

ا  رمُه العقُل إمَّ وَّ وما تمصم
واِجٌب، أو ُمْمتمِنٌع، أو 

ا أْن  ُمْمِكٌن، ألنَّ ذاتمه إمَّ
رِج أو تمْقتمِض وجودمه يف اخلا

ه، أو ال تمْقتمِض شيئا  مم .اعدم



أول الواجبات

املعرفة

انلظر املؤدي: وقيل
إيلها

القصد إىل : وقيل
انلظر

ُل الواجباِت املعرفُة، وق ال أوَّ
ُر املؤمدِّى إيل: األستاذُ  ها، انلَّظم

ِر، وابنُ : والقايض ُل انلَّظم أوَّ
نْيِ  : فُورمك وإماُم اْلرمم

رِ  .القصُد إىل انلَّظم



ما يتصف به ذو 
انلفس األبية

اف يربأ بها عن سفس
جينح إىل معايلهااألمور

 ب
ُ
ها وُذو انلَّْفِس األبِيَِّة يمْربمأ

ْنم  اِف األموِر وجيم ْفسم ن سم ُح عم
ا عايِلهم .إىل مم



من عرف ربه
تصور

هوتقريبتبعيده
فخاف ورجا

فأصىغ إىل
األمر

فارتكب

وانليه
فاجتنب

نفأحبه مواله فاك
ويده اليتهسمعه وبرص

يبطش 
بها

واَتذه ويلاا
إن سأهل 

أعطاه
اذ وإن استع

أاعذهبه 

رم  وَّ بَّه تمصم رمفم رم ن عم ومم
ه وتمْقِريبمه فخافم  تمبِْعيدم

، فأْصىغم إىل األْمِر  ورمَجم
بم واْجتمنمبم  ، وانلَّيْهِ فاْرتمكم
ُه  ْمعم بَّه موالُه فاكنم سم فأحم
بِْطُش  ُه اليت يم ُه ويمدم م وبمرصم
 ُ أهلم يِلًّا، إْن سم ُه وم مذم بِها، واَتَّ

اُه وإن اْستمعاذم بِه  .هأاعذم أْعطم



أوصاف دينء اهلمة

ال يبايل

فيجهل فوق جهل 
اْلاهلني

ويدخل حتت ربقة 
املارقني

ِة ال يُبايِل، فيم  يِنُء الِهمَّ ُل ودم ْجهم
 ، ْهِل اْلاهِلنيم فمْوقم جم
ِة املاِرقِ  ْتم ِربْقم .نيم ويمْدُخُل حتم



فدونك

ئهاودنيبعد أن عرفت حال اعيل اهلمة 

ا أو فساداا اصالحا ورىضا أو سخطا

ا وسعادة أو شقاوةا وقرباا أو بعدا

ا ا أو جحيما ونعيما

ا،  ا أو فسادا فُدونمكم صالحا
ا، وقُْرباا أو ورىِضا أو ُسْخطا
ةا،  قاوم ةا أو شم عادم ا، وسم ُبْعدا

ا ِحيما ا أو جم .ونمِعيما



اخلاطر

زنه بالرشع

إن اكن مأموراا

فبادر فإنه من الرِحن

ةفإن خشيت إيقاعه ىلع صفة منهي

فال عليك واحتياج استغفارنا إىل
اراستغفار ال يوجب ترك االستغف

را اعمل وإن خفت العجب مستغف: قيل
منه

إن اكن 
منهياا

إن 
شككت 
أمأمور أم 

منيه

رم لك أْمٌر فمِزنُْه بالرشِع  طم ..  وإذا خم
فإْن اكنم مأُموراا فباِدْر، فإنَّه ِمن
ُه ال  ِشيتم ُوقُوعم الرِحِن، فإْن خم

نِْهيٍَّة فال  ٍة مم ُه ىلع ِصفم إيقاعم
، واحتياُج استغفاِرنا إ لميْكم ىل عم

تغفاِر، استغفاٍر ال يُوِجُب تمْركم االس
ومرِْديُّ وِمن ثممَّ قال  ْهرم ْل : السُّ اْعمم

ا مِ  .نْهوإْن ِخْفتم الُعْجبم مْستمْغِفرا



وإن اكن اخلاطر منهياا

ه إياك فإن
من 
نالشيطا

فإن 
ملت 

فرفاستغ

حديث 
انلفس 
واهلم 

مغفوران

مالم تتلكم

أو تعمل

إن لم تطعك األمارة

فجاهدها

بفإن فعت فت

فإن لم تقلع

أو كسلالستذلاذ

فتذكر
هاذم

الذلات
وفجأة 
الفوات

لقنوط
فخف مقت 

ربك
واذكر سعة 

رِحته
ةواعرض اتلوب

نِْهيًّا  ، فإنَّه.. وإْن اكن مم فإيَّاكم
يْطاِن، فإْن ِملْتم  ..  ِمن الشَّ

 ما لم فاْستمْغِفر، وحديُث انلْفِس 
ْل، واهلمُّ  َّم أو تمْعمم ..  تمتملكم

ْغُفوراِن، فإْن لْم تُِطْعك  مم
لمْت  عم ُة فجاِهْدها، فإن فم .  .األّمارم

أو ذلاذٍ الستفتُْب، فإْن لم ُتْقِلْع 
ْر .. كسٍل  كَّ الذلاِت، هاِذمم فتمذم

وماِت، أو لُقنُوٍط  ..  وفمْجأةم الفم
ةم  عم ، واْذُكْر سم بِّكم ْقتم رم ْف مم فخم

رمِْحمِتهِ 



اسنهاواعرض ىلع نفسك اتلوبة وحم

تعريف
اتلوبة

يه 
انلدم

ةْشوط اتلوب

باإلقالع

عزم أن ال 
يعود

تدارك ممكن 
اتلدارك

تصح
بعد 

نقضها

:  وقيل
التصح

من 
ذنب ولو
صغيا

:  وقيل
التصح
عن 
صغي

مع اإلرصار 
ىلع آخر

اأو كبيصغيا

:  وقيل
التصح

مع 
اإلرصار

ىلع 
كبي

واْعرِِض اتلوبمةم وحماِسنمها،
ُق  قَّ ُم، وتمتمحم ويه انلَّدم

ُعو ْزِم أن ال يم ، باإلقالِع، وعم دم
ارُِك،  وتمدارُِك ُمْمِكِن اتلَّدم

ن وتمِصحُّ ولو بمْعدم نمْقِضها ع
ِغياا مع اإلرص اِر ذمنٍْب ولو صم
رم ولو كبياا عند  ىلع آخم

.اْلمهورِ 



إن شككت يف اخلاطر أمأمور أم منيه

فأمسك

أيغسل ومن ثم قال اْلويين يف املتوضئ يشك
:  ثاثلة أم رابعة

ال يغسل

ْكتم أمأموٌر أم منيِْهٌّ  كم وإْن شم
فأْمِسْك، وِمن ثممَّ قال .. 

مشُ  ئ ي ييِْنُّ يف املتوضِّ كُّ اْلوم
ةا  ْغِسُل ثاثِلمةا أم رابِعم ال : أيم

ْغِسُل  .يم



القدرة

ك واقع 
بقدرة 
اهلل 

وإرادته

داهلل خالق كسب العب

قدر هل قدرة يه استطاعته

ال لإلبداعتصلح للكسب

فاهلل خالق غي مكتسب

والعبد مكتسب غي خالق

القدرة ال 
تصلح 
للضدين

وقيل تصلح

والعجز صفة وجودية 
تقابل القدرة

تقابل الضدين
عدم تقابل ال: وقيل

وامللكة

ِة اهلِل وإرادمتِه، وهو وُُكٌّ واقٌِع بُقْدرم
ةا  رم هل قُْدرم بِْد، قمدَّ ْسِب العم خالُق كم

ْسِب  تُه، تمْصلُُح للكم  ال يه استطاعم
ٍب، لإلبداِع، فاهلُل خاِلٌق غُي مكتمسِ 
بُْد ُمْكتمِسٌب غُي خالٍق  .والعم

ةم ال  وِمن ثممَّ الصحيُح أنَّ الُقْدرم
ْجزم ِص  يِْن، وأنَّ العم دَّ ٌة تمْصلُُح للضِّ فم
ابُلم  ةم تمقم وجوِديٌَّة تُقابُِل الُقْدرم

ةِ  ِم وامللمكم دم يِْن، ال العم دَّ .الضِّ



هل يرجح اتلوُك أو
االكتساب؟

االكتساب: وقيلاتلوُك: قيل

االختالف: املختار
باختالف انلاس

، وآخرون م ُكُّ حم قوٌم اتلَّوم ورمجَّ
، وثالٌث  االكتسابم

االختالفم باختالِف 
.  انلاِس، وهو املختارُ 



ف انلاسيتفرع ىلع أن ترجيح الكسب واتلوُك باختال

إرادة اتلجريد مع داعية 
األسباب شهوة خفية

ريد سلوك األسباب مع داعية اتلج
اَنطاط عن اذلروة العلية

وقد يأيت الشيطان

باطراح جانب اهلل
ابيف صورة األسب

أو بالكسل 
رة واتلماهن يف صو

اتلوُك

واملوفق يبحث عن هذين

ويعلم أنه ال يكون 
إال ما يريد

وال ينفعنا علمنا 
بذلك إال أن يريد اهلل

ُة اتلَّْجِريِد مع : وِمن ثممَّ قيل إرادم
ِفيٌَّة،  ٌة خم ْهوم داِعيمِة األسباِب شم
وُسلوُك األسباِب مع داِعيمِة 

ِة  ْروم اتلْجِريِد اَنطاٌط عن اذلِّ
ِليَِّة، وقمْد يمأيِت الشيطاُن ب اِح العم رم اطِّ

ِة  جانِب اهلِل تعاىل يف صورم
ِل واتلَّماُهِن  سم  يف األسباِب، أو بالكم

ُث  بْحم ُق يم فَّ ، واملوم ِ
 عن صورِة اتلوُكُّ

يِْن، ويمْعلمُم أنَّه ال يمُكوُن إالَّ ما  ذم هم
ُعنا ِعلُْمنا بذلك نْفم إالَّ يُِريُد، وال يم
.أْن يُِريدم اهلُل سبحانمه وتعاىل



اخلاتمة

وصف الكتاب

اوقد تم َجع اْلوامع ِعل ااملسمع الكمه أذاناا صمًّ ما

ن اآليت من أحاسن املحاس
جممواعا َجواعا بما ينظره األعىم

وموضواعا ال مقطواعا 
فضله وال ممنواعا 

ومرفواعا عن همم 
الزمان مدفواعا 

ُْع اْلواِمعِ )وقمد تممَّ  ( َجم
ا، املْسِمُع الكُمه آذاناا  ِعلما
ا، اآليِت ِمن أحاِسِن  ُصمًّ

نُْظُره األْعىمم  ا يم ، املحاِسِن بِمم
وُْضواعا ال ، ومم ُواعا جمُْمواعا َجم
ْمنُواعا  ْقُطواعا فمْضلُه وال مم ، مم

ماِن  ِم الزَّ ن ِهمم ْرفُواعا عم ومم
ْدفُواعا  .  مم



تتمة اخلاتمة

تابوصية يف اتلعامل مع الك

حفظ عباراته

ال سيما ما خالف 
فيها غيه

ر إياك أن تبادر بإنكا
يشء قبل اتلأمل 

والفكرة

إياك أن تظن 
إماكن اختصاره

فيف ك ذرة منه 
درة

ْفِظ ِعبمارماتِ  لميْكم حِبِ ه، ال فعم
ْيمه ا ما خالمفم فيها غم ، ِسيَّمم
وإيَّاكم أْن ُتبماِدرم بإنكاِر 
ِل والِفْكرم  بْلم اتلَّأمُّ ٍء قم ْ ِة، يشم

ارِهِ  أو أْن تمُظنَّ إْماكنم اخِتصم
ةٌ  ٍة ِمنْه ُدرَّ .فميِف ُكِّ ذمرَّ



تتمة اخلاتمة

منهجه

يف ذكر األدلة

نيربما ذكرنا األدلة يف بعض األحاي

لكونها مقررة يف 
مشاهي الكتب ىلع 

وجه ال يبني
أو غي ذلك مما أو لغرابته

تنييستخرجه انلظر امل

ْرنما األِدلَّةم يف بم  ا ذمكم ْعِض فُربَّمم
رم  رَّ ْونِها ُمقم ا لكم ةا األحاينِِي، إمَّ

شاِهِي الُكتُِب ىلع ومْجٍه يف مم
ْيِ  ابمٍة، أو غم رم ال يمِبنُي، أو لغم
رُ  مْستمْخرُِجه انلظم ا ي ذلك ِممَّ

.املِتنيُ 



تتمة اخلاتمة

منهجه يف ذكر األقوال

أسباب ترصُيه بأرباب األقوال

إنما فعلنا ذلك لغرض حترك هل اهلمم العوال

ربما لم يكن 
القول مشهوراا 

عمن ذكرناه
أو اكن قد عزي 

واهإيله ىلع الوهم س
أو غي ذلك مما 
يظهره اتلأمل ملن

استعمل قواه

ْحنا بِِذْكِر أرباِب  ا أفْصم وُربَّمم
يِبُّ تم  ِسبمه الغم ْطِويالا األقواِل، فحم

يُؤمدِّي إىل املمالِل، وما دمرمى أنَّا
مرَّ  رمٍض حتم لْنما ذملِكم لغم عم ا فم ُك هل إنَّمم

ا لم يمُكن اِل، فُربَّمم وم ُم العم الِهمم
ْرنماُه،  ْن ذمكم مَّ ْشُهوراا عم ْوُل مم القم
ِم أو اكن قد ُعِزيم إيله ىلع الومهْ 

ا ُيْظِهُرُه  ْيم ذلكم ِممَّ ِسواُه، أو غم
اهُ  لم قُوم ن اْستمْعمم ُل لمم اتلَّأمُّ



تتمة اخلاتمة

إحاكم اختصار الكتاب

روم انلقصان راختصاره متعذ
منه متعرّس 

ل إال أن يأيت رج
مبذر مبرت

حبميُْث إنَّا جاِزُمونم بأنَّ 
ارم هذا الكتاِب  اْخِتصم

اِن ِمنْه ٌر، ورمْومم انلُّْقصم ذِّ ُمتمعم
، اللَُّهمُّ إالَّ أْن يمأيِتم  ٌ ُمتمعمرسِّ

 ٌ ٌر ُمبمرتِّ .رمُجٌل ُمبمذِّ



اسِ  حم ا، وأصناِف المم ِقيقا اِمِد حم حم ا بأنواِع المم ا ِن فُدونمكم خُمْتمرصم
مم اهلُل عليِهْم ِمن انلَّ  لمنا اهلُل به ِمنم اذلينم أْنعم عم ا، جم ِليقا ِبيِّنيم خم

ِفيقا  ُسنم أوئلكم رم اِْلنيم وحم داِء والصَّ هم يِقنيم والشُّ دِّ .اوالصِّ



امُّ  اُف الْعم اإِلْْشم
يْخِ  فمِضيلمُة الشَّ

بِْد اْْلمِميِد ُُبمارِي. د ِن بِن عم سم حم
التَّْشِجيِ  ْرِض وم اُد الْعم /إِْعدم

ْهد بِْداهلِل الْفم ومْعُد بِنُْت عم


